Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 11. 4. 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Vlastimil Řezníček, ing. Miluše Knechtlová, Bc. Jitka Hasíková, Bc. Ivana
Hlavínová, Radim karlík, Bc. Jana Valeriánová, Mgr. Jiří Sukup, Ludmila
Juráková

Omluveni:

Marek Beníček

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.00 hod. starosta obce Vlastimil Řezníček.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Informace
o konání zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce obecního úřadu
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 26.3.2018 do 11.4.2018,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby diskuse proběhla ke každému bodu jednání a aby hlasování ke
každému schvalovanému bodu jednání probíhalo veřejně zvednutím ruky. Nikdo
z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 19/2018:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 2
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu. Navrhl doplnění
následujícího bodu:
Schválení dodavatele vybavení výdejny stravy v budově mateřské školy
Další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 20/2018:
ZO schvaluje doplněný program 2. zasedání zastupitelstva, konaného dne 11.4.2018
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 2
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Janu Valeriánovou a p. Ivanu Hlavínovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 21/2018:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Janu Valeriánovou a p. Ivanu Hlavínovou
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Usnesení bylo přijato
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Radima Karlíka a p. Jiřího Sukupa.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 22/2018:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Radim Karlík a p. Jiří Sukup
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 2
Návrhová komise byla určena
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 14.2.2018 vypracovala předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 14.2.2018 byla z celkového počtu 18 usnesení schválena
usnesení č. 1-9, 11, 12, 14-18. Na vědomí byla vzata usnesení č. 10 a 13. V ukládající části
zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 18 – ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání
zastupitelstva nejpozději do 11.4.2018 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 23/2018:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 14.2.2018
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 2
Usnesení bylo přijato
Výběr dodavatele vybavení výdejny stravy v budově mateřské školy
O podání nabídky na vybavení výdejny stravy v budově MŠ byly požádány 3 firmy:
Jaroslav Bejdák – GABEN, V Kotlině 402/18, Olomouc
SEVEZA spol. s r.o., Huštěnovice 365
PROMOS TRADING spol. s r.o., Karolíny Světlé 28/1638, Havířov.
Nabídky byly podány v únoru, zastupitelé nabídky obdrželi v elektronické podobě 12.3.2018.
Jediným kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší cena při zachování dodávky všech
požadovaných komponentů.
Dle tohoto kritéria podala nejlepší nabídku firma SEVEZA spol. s .r.o., Huštěnovice 365.
Cenové nabídky jsou přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 24/2018:
ZO schvaluje dodavatele vybavení výdejny stravy v budově Mateřské školy Pašovice –
firmu SEVEZA spol. s .r.o., Huštěnovice 365, IČO 16361539, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dodávce vybavení
Hlasování: PRO: 6, NEHLASOVAL: 2
Usnesení bylo přijato
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Starosta obce předložil ke schválení žádosti spolků o poskytnutí neinvestičních dotací
z rozpočtu obce Pašovice na zajištění jejich činnosti v roce 2018. Výše příspěvků byla již
stanovena při schvalování rozpočtu na rok 2018, ke změnám nedošlo. Jedná se o příspěvky
pro Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice-Maršov, Spolek rybářů Rybníkářství HOLOMŇA,
SDH Pašovice, TJ SOKOL Prakšice-Pašovice, Folklorní spolek HOLOMŇA, Spolek PašovskoPrakšická hodová chasa a ZŠ a MŠ Prakšice. Členové zastupitelstva nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 25/2018:
ZO schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pašovice v roce
2018 pro:
Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice-Maršov 15.000 Kč
Spolek rybářů Rybníkářství HOLOMŇA 15.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Pašovice 50.000 Kč
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice 30.000 Kč
Folklorní spolek HOLOMŇA 8.000 Kč
Spolek Pašovsko-Prakšická hodová chasa 10.000 Kč
Základní škola a Mateřská škola Prakšice (na činnost rukodělných kroužků) 6.000 Kč
Základní škola a Mateřská škola Prakšice (na činnost hnutí STONOŽKA) 5.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smluv
Hlasování: PRO: 7 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení smluv o poskytnutí finančního daru na zajištění činnosti v roce 2018
Starosta předložil k projednání a schválení návrhy darovacích smluv na poskytnutí finančních
prostředků k zajištění činnosti spolků v roce 2018 dle schváleného rozpočtu obce Pašovice na
rok 2018. Jedná se o CZP ZK, o.p.s., ZO Českého svazu včelařů, z.s. UB, LMK PrakšicePašovice, o.s., a AUDIOHELP z.s. UB. Členové zastupitelstva nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 26/2018:
ZO schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních darů z rozpočtu obce Pašovice v roce 2018
pro:
CZP ZK, o.p.s. 1.000 Kč
ZO Českého svazu včelařů, z.s. UB 3.000 Kč
LMK Prakšice-Pašovice, o.s. 2.000 Kč
AUDIOHELP, z.s. UB 1.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smluv
Hlasování: PRO: 7 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Převod pozemku p.č. 1948/1 do majetku obce Pašovice
Starosta projednal se zástupci majitele pozemku – Zlínským krajem – možnost převodu
pozemku do majetku obce Pašovice. Jedná se o pozemek pod místní komunikací, která vede
od hlavní silnice směrem ke hřbitovu. Zastupitelé obce nemají k převodu námitek.
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ZO schvaluje převod pozemku p.č. 1948/1 o výměře 1804 m2, zapsaného na LV 122 pro k.ú.
Pašovice na Moravě, od Zlínského kraje, tř. T. Bati č. 21, 760 01 Zlín, svěřeného
k hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizaci, K Majáku 5001,
760 01 Zlín, a pověřuje starostu obce jednáním v dané věci
Hlasování: PRO: 7 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení závěrečného účtu obce Pašovice za rok 2017
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017, informaci
o hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí (PO MŠ Pašovice). Dále poskytuje
informace o vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO, vnitřní převody,
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu.
Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva č. 550/2017/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pašovice za rok 2017. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017:
ZO schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2017 ve výši
2.602.363,38 Kč (stav účtu 431 0317) a jeho převedení na účet 432 0317 – Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
Členové zastupitelstva obdrželi návrh závěrečného účtu včetně příloh elektronicky dne
26.2.2018. K předloženému návrhu nemají dotazy nebo připomínky.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce od
26.2.2018 do 11.4.2018.
Návrh usnesení č. 28/2018:
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Pašovice a závěrečný účet obce za rok 2017
včetně Zprávy č. 550/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pašovice, IČO
00542326, za rok 2017 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 7 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení účetní závěrky obce Pašovice k 31.12.2017
Členové zastupitelstva obdrželi podklady k účetní závěrce – výkaz FIN 2-12M, rozvahu, výkaz
zisku a ztráty a přílohu za období 12/2017 elektronicky dne 26.2.2018. Nikdo z přítomných
nevznesl k podkladům dotazy nebo připomínky. O schvalování účetní závěrky byl vyhotoven
protokol, který je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 29/2018:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Pašovice za rok 2017 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení účetní závěrky PO MŠ Pašovice k 31.12.2017
Členové ZO obdrželi podklady k účetní závěrce – rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu za
období 12/2017 elektronicky dne 26.2.2018. K obsahu podkladů nevznesl nikdo z přítomných
členů ZO připomínky nebo dotazy. O schvalování účetní závěrky za rok 2017 byl vyhotoven
protokol, který je přílohou zápisu.
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ZO schvaluje účetní závěrku PO MŠ Pašovice za rok 2017 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Výběr dodavatele okenních výplní na budovu obecního úřadu
Starosta oslovil 3 firmy k podání nabídky na dodávku okenních výplní na budovu OÚ:
A+BX OKNA s.r.o., Prostřední 38, Uherské Hradiště
MONTPLAST Uherský Brod s.r.o., U Olšavy 2541, Uherský Brod
OKNA UH s.r.o., V Růžičky 2458, Uherský Brod
Kritériem byla nejnižší nabídnutá cena při splnění požadovaných kvalitativních kritérií.
Nejnižší cenovou nabídku podala firma OKNA UH s.r.o., V. Růžičky 2458, Uherský Brod.
Členové zastupitelstva obdrželi nabídkové listy elektronicky k posouzení. V nabídkách
neshledali nedostatky.
Návrh usnesení č. 31/2018:
ZO schvaluje dodavatele okenních výplní na budovu obecního úřadu – firmu OKNA UH
s.r.o., V. Růžičky 2458, Uherský Brod, IČO 29266939, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
GDPR – informace pro členy ZO
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů má za cíl výrazně zvýšit ochranu osobních údajů
občanů v rámci Evropské unie a začne platit 25.5.2018. Starosta nechal zpracovat vstupní
analýzu pro obecní úřad i pro mateřskou školu. Město Uherský Brod nabídlo obcím ve svém
obvodu zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů, předběžná cena služby je
cca 900 Kč měsíčně.
Návrh usnesení č. 32/2018:
ZO bere na vědomí zprávu o stavu přípravy obce Pašovice na GDPR, pověřuje starostu
dalším jednáním a podpisem smlouvy o výkonu funkce pověřence pro obec Pašovice
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 2/2018
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 vypracovali členové finančního výboru a rozeslali
elektronicky členům ZO k prostudování. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu, členové ZO
nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 33/2018:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Veřejně prospěšné práce v roce 2018
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2 pracovních míst v rámci VPP. Úřad práce schválil vytvoření jednoho pracovního místa
na 6 měsíců a jednoho pracovního místa na 7 měsíců. Pracovnice byly přijaty od 1.4.2018
na úvazek 30 hodin týdne. Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 34/2018:
ZO bere na vědomí zprávu o vytvoření 2 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací
v roce 2018
Hlasováníí: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Pašovice na školní rok 2018/2019
Písemnou žádost o povolení výjimky podala ředitelka MŠ p. Štursová dne 27.3.2018.
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, podle § 23 odst. 5 a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, § 2 odst. 2, požaduje naplnit třídu mateřské školy do 28 dětí. Výjimku žádá pro
školní rok 2018/2019, tj. od 1.9.2018 do 31.8.2019.
Zastupitelstvo obce nemá námitky ani připomínky.
Návrh usnesení č. 35/2018:
ZO schvaluje výjimku z počtu dětí v příspěvkové organizaci Mateřská škola Pašovice pro
školní rok 2018/2019 a povoluje naplnit třídu mateřské školy do 28 dětí, smyslově, tělesně
a duševně zdravých.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zahrada života
Kulturní program spojený s otevřením „Zahrady života“ se uskuteční v neděli 15.4.2018.
Na pozemku p.č. 2826 bude vysazeno 35 ovocných stromů starých odrůd. Prostor bude
zabezpečen 2 fotopastmi. Kromě stromů se zde bude nacházet symbolická vstupní brána,
2 lavičky, broukoviště, domek pro včely a 3 informační tabule.
Návrh usnesení č. 36/2018:
ZO bere na vědomí zprávu o přípravě akce „Zahrada života“
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Různé
Dodatek č. 1/2018 smlouvy o svozu a uložení komunálního a ostatního odpadu na skládku
pro obec Pašovice
Starosta obdržel návrh dodatku dne 29.3.2018.
Dodatek smlouvy je vztažený k II.čtvrtletí 2018 a týká se úpravy cen zpracování druhotných
surovin – plastů. Situace v oblasti zpracování plastů se nezlepšila. Došlo k dalšímu poklesu
výkupních cen, ale některé vytříděné druhy jsou v tuto chvíli neprodejné. Z těchto
objektivních důvodů firma RUMPOLD UHB přistoupila k dílčímu navýšení ceny za likvidaci
plastů. Členové zastupitelstva jsou se situací seznámeni a nemají připomínky.
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ZO schvaluje Dodatek č. 1 pro rok 2018 ke Smlouvě o svozu a uložení komunálního
a ostatního odpadu na skládku pro obec Pašovice, uzavřené s firmou RUMPOLD UHB,
s.r.o., Předbranská 415, Uherský Brod, IČO 60704756, a pověřuje starostu podpisem
dodatku smlouvy.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Odborný posudek lípy na Podbúdí
Starosta zajistil odborný posudek zdravotního stavu, stability a návrhu odborné péče lípy
v části obce Podbúdí. Posudek vypracoval arborista Bc. Drábek. I když strom vykazuje dobrou
vitalitu, jeho zdravotní stav a stabilita jsou výrazně zhoršeny defektem na patě kmene.
Pravděpodobně je infikován kořenový systém stromu, a tím je snížena jeho odolnost proti
vývratu. Tuto skutečnost ještě umocňuje náklon jedince, jednostranná koruna a fakt, že
hniloba je na tahové straně kmene. Aby bylo možno lípu na stanovišti zachovat co nejdéle, je
třeba postupně v horizontu několika let zmenšovat náporovou plochu koruny jejím výškovým
snižováním a značnou symetrizací koruny. Pokud bude snížena výška stromu, vyloučí se
z dopadové plochy nadzemního elektrického vedení.
Zastupitelstvo ZO nemá připomínek k navrženému způsobu ošetření dle odborného
posudku.
Návrh usnesení č. 38/2018:
ZO schvaluje provedení ošetření lípy v části obce Podbúdí dle předloženého odborného
posudku a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Veřejné osvětlení na sloupu NN v majetku p. ing. Petra Lukašíka, Pašovice č. 241
Starosta obce na základě předešlých jednání s majitelem sloupu NN zajistí vypracování
nájemní smlouvy na užívání sloupu s platností od roku 2019 a jednorázové finanční
vyrovnání za dva poslední roky (2017 a 2018). Bylo dojednáno roční nájemné 1200 Kč. Návrh
smlouvy bude projednán a schválen na zasedání ZO v červnu 2018.
Návrh usnesení č. 39/2018:
ZO pověřuje starostu obce zajistit návrh nájemní smlouvy na užívání sloupu NN od roku
2019 s majitelem p. ing. Petrem Lukašíkem, Pašovice č. 241 za účelem umístění veřejného
osvětlení.
Termín: 20.6.2018
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Územní plán obce Pašovice
Referentka oddělení územního plánování ing. Vozárová informovala 29.3.2018 starostu
o připravovaném návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Pašovice za uplynulé období
2014-2018 (dle § 55 odst. 1 stavebního zákona). Součástí této zprávy může být i zadání
změny územního plánu. V případě, že obec Pašovice má nějaké záměry na změnu územního
plánu, nebo obdržela žádosti o změnu územního plánu od majitelů pozemků v k.ú. Pašovice,
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Městského úřadu v Uherském Brodě.
Restaurování pomníku obětí 1.světové války u hřbitova v Pašovicích
p. Šobáň, který zastupoval Obec Pašovice při podání žádosti ke Zlínskému kraji o finanční
podporu na restaurování pomníků obětí 1.světové války v obci Pašovice informoval starostu,
že Rada ZK tento záměr nepodpořila. Obec uhradí veškeré náklady spojené s restaurováním
pomníku z vlastních finančních prostředků dle schváleného rozpočtu obce na rok 2018.
Údržba umělého povrchu na hřišti a tenisovém kurtu
Povrchy jsou v dezolátním stavu a je nutná údržba – vyčištění. Budou osloveny firmy
k podání cenové nabídky na tuto údržbu a členové zastupitelstva je projednají na svém
zasedání v červnu 2018.
Letní koupaliště
Místostarosta zahájil údržbové práce na letním koupališti a hledá plavčíka. Uvažuje
o zahájení provozu v polovině června.
Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 20.6.2018.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 40/2018:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 20.6.2018
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. Karlíka, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Karlík posoudil průběh zasedání zastupitelstva obce s tímto
závěrem:
 Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové
komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního
zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo obce jednat
a hlasovat.
 Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným
na dnešním zasedání zastupitelstva obce, byla platně přijata.
Zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Vlastimil Řezníček ve 20.55
hod.

-9Zápis byl vyhotoven 12. 4. 2018
Zapisovatel: Jana Kůrová

Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………
…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

