Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 20. 6. 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, 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 11.6.2018 do 20.6.2018,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 9 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. 41/2018:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu. Navrhl doplnění
následujících bodů:
Projednání Závěrečného účtu Regionu Za Moravú za rok 2017
Pověření starosty zadáním výběrového řízení na dodavatele akce: Dětské hřiště Pašovice
z programu 11781 – Podpora rozvoje regionů - MMR
Návrh usnesení č. 42/2018:
ZO schvaluje doplněný program 3. zasedání zastupitelstva, konaného dne 20.6.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Jiřího Sukupa
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 43/2018:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Jiřího Sukupa
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a p. Janu Valeriánovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 44/2018:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jitka Hasíková a p. Jana Valeriánová
Hlasování: PRO: 9
Návrhová komise byla určena
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 11.4.2018 vypracovala předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 11.4.2018 byla z celkového počtu 21 usnesení schválena
usnesení č. 19-31, 33, 35, 37-39. Na vědomí byla vzata usnesení č. 32, 34 a 36. V ukládající
části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 40 – ZO ukládá starostovi svolat další řádné
zasedání zastupitelstva nejpozději do 20.6.2018 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 45/2018:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 11.4.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení počtu členů zastupitelstva obce Pašovice pro komunální volby v roce 2018
Starosta navrhuje ponechat 9 členů zastupitelstva pro komunální volby v říjnu 2018.
Nikdo z přítomných nevznesl námitku.
Návrh usnesení č. 46/2018:
ZO schvaluje počet 9 členů zastupitelstva obce Pašovice pro komunální volby, konané
v roce 2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce k 31.5.2018
Zprávu předkládá finanční výbor.

1 – Daňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
5 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

Rozpočet
7.282.200,00
738.000,00

Skutečnost
3.539.320,46
542.321,55

%
48,60
73,49

829.743,00
8.849.943,00
8.996.819,00
4.423.000,00
13.419.819,00

114.626,00
4.196.268,01
3.390.440,54
1.075.070,00
4.465.510,54

13,81
47,42
37,68
24,31
33,28

-3Stav finančních prostředků k 31.5.2018
BÚ – KB
6.656.248,10
BÚ – ČNB
3.041.382,05
Pokladna
48.598,00
Nesplacený úvěr KB
1.488.490,00
Členové ZO obdrželi zprávu e-mailem 6.6.2018, nemají připomínky.
Návrh usnesení č.47/2018:
ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce k 31.5.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení nominace „Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku“ k zápisu na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti navrhuje nominovat tradiční hody s právem na
Uherskohradišťsku na zápis do národního Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury České republiky. Podmínkou nominace je souhlas nominovaných, v tomto případě
zastupitelů obce. Členové ZO obdrželi žádost Slováckého muzea elektronicky 6.6.2018,
nemají námitky.
Návrh usnesení č. 48/2018:
ZO po projednání na svém zasedání dne 20.6.2018 vydává svobodný a informovaný
souhlas s tím, aby tradiční hody s právem v obci Pašovice byly navrženy k zápisu
do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o stavu sportovního areálu včetně koupaliště a dětských hřišť
Zprávu předložil místostarosta p. Karlík: stav dětského hřiště je bez závad a nic nebrání
užívání. Na tenisovém kurtu je nutná regenerace umělého povrchu, která spočívá
v odstranění nečistot a mechu, pročištění povrchu a vpravení nového křemičitého písku.
K bazénu bylo zakoupeno čerpadlo u pískové filtrace. Bazén je natřen. Termín zpřístupnění
pro veřejnost je od 21.6.2018 v odpoledních hodinách, od 1.7.2018 bude koupaliště
otevřeno v plném provozu od 10.00 do 18.00 hod. Funkci plavčíka bude vykonávat p. Petr
Slavíček a p. Gabriela Valášková. Občerstvení v bufetu zajistí p. Marie Mahdalová.
Návrh usnesení č. 49/2018:
ZO bere na vědomí zprávu o stavu sportovního areálu včetně koupaliště a dětských hřišť
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o stavu investičních akcí
1. obec získala dotaci na realizaci dětského hřiště (3D prvky) na pozemku p.č. 8/1, bude
zadáno výběrové řízení na dodavatele
2. sítě v části obce Záhumní (3 lokality) – s ohledem na požadavky SVK a.s. na zpracování
dokumentace v podrobnostech a detailech dle jejich směrnic a v souladu s novou
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povolení. V současné době již SVK a.s. dokumentaci odsouhlasila a probíhá projednávání
dokumentace s veřejnoprávními orgány.
3. neinvestiční akce – výměna oken na budově obecního úřadu bude zahájena 2.7.2018
4. neinvestiční akce – údržba umělého povrchu na fotbalovém hřišti a tenisovém kurtu – byly
zajištěny cenové nabídky, realizace se předpokládá v letních měsících
5. oprava výdejny jídla v budově MŠ Pašovice bude zahájena 16.7.2018
6. příprava výměny dřevěného povrchu mostu v části obce Požár
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 50/2018:
ZO bere na vědomí zprávu o přípravě a průběhu investičních akcí v roce 2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání předloženého návrhu smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadání
zakázky „Sběr a přeložení KO obcí ve svozové oblasti Uherský Brod v období od 1.1.2024“
Členové zastupitelstva obdrželi podklady k tomuto bodu elektronicky. Město Uherský Brod
hledá způsob, jak likvidovat odpady v regionu po skončení skládkování a hledá partnery mezi
okolními obcemi. Členové zastupitelstva situaci sledují, shromažďují informace a na dalších
jednáních se touto otázkou budou zabývat. Podpis smlouvy v této chvíli považují
za předčasný.
Návrh usnesení č. 51/2018:
ZO bere na vědomí informaci o návrhu smlouvy o společném postupu zadavatelů při
zadání veřejné zakázky „Sběr a přeložení KO obcí ve svozové oblasti Uherský Brod v období
od 1.1.2024“, pověřuje starostu sběrem dalších informací a jednáním se zástupci města
Uherský Brod
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Členové ZO obdrželi návrh vyhlášky elektronicky 18.5.2018. Vyhláška počítá s navýšením
poplatku o 100 Kč na částku 450,00 Kč/osoba/rok s platností od 1.1.2019. důvodem jsou
stále se zvyšující náklady na likvidaci odpadů, které obec doplácí z obecního rozpočtu.
Návrh usnesení č. 52/2018:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení OZV č. 2/2018, kterou se zrušuje OZVč. 3/1995 a OZV č. 1/1999
Členové ZO obdrželi návrh vyhlášky elektronicky 18.6.2018. Touto vyhláškou se ruší OZV
č. 3/1995 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku v obci ze dne

-511.5.1995 a OZV č. 1/1999 o čistotě a pořádku na území obce Pašovice ze dne 1.11.1999.
Tyto vyhlášky již nejsou v souladu se současnou legislativou.
Návrh usnesení č. 53/2018:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se zrušuje OZV č. 3/1995 a OZV
č. 1/1999
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení OZV č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Pašovice
Návrh vyhlášky obdrželi členové ZO elektronicky 18.6.2018, nemají k jejímu obsahu
připomínky.
Návrh usnesení č. 54/2018:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Pašovice
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2018 vypracovali členové finančního výboru a rozeslali
elektronicky 18.6.2018 členům ZO k prostudování. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu,
členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 55/2018:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání Závěrečného účtu Regionu Za Moravú za rok 2017
Návrh Závěrečného účtu RZM byl schválen na jednání členských obcí regionu dne 15.6.2018.
Před schválením byl zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí po dobu nejméně
15 dnů. Členové zastupitelstva obdrželi závěrečný účet včetně příloh elektronicky 18.6.2018.
K jeho obsahu nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 56/2018:
ZO bere na vědomí závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2017
Hlasováníí: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Pověření starosty zadáním výběrového řízení na dodavatele akce: Dětské hřiště Pašovice
z programu 11781 – Podpora rozvoje regionů - MMR
Obec Pašovice dostala informaci od Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na
akci „Dětské hřiště Pašovice“ z programu 11781 – Podpora rozvoje regionů. Maximální výše
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Dodavatel vybavení musí bude vybrán řádným výběrovým řízením. Administrací výběrového
řízení bude pověřena Mgr. Martina Navrátilová, Zlín.
Návrh usnesení č. 57/2018:
ZO bere na vědomí informaci o získání dotace na akci „Dětské hřiště Pašovice“ od
Ministerstva pro místní rozvoj a pověřuje starostu zadáním výběrového řízení u CGP – Mgr.
Martina Navrátilová, K Rybníkům 240, Zlín, IČ 04235614 a podpisem smlouvy o zpracování
projektu
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost p. Gaťaříka, Pašovice č. 103
Dne 24.4.2018 byl na obecní úřad doručen dopis od p. Františka Gaťaříka, Pašovice č. 103, ve
kterém žádá zastupitelstvo obce o proplacení náhradních dílů na opravu pumpy u studny,
která je vybudovaná na pozemku p.č. 949/35 v obci Pašovice. Přiložil také kopii dopisu
z Místního národního výboru v Prakšicích ze dne 4.7.1988, adresovaného p. Zdence
Gaťaříkové, Pašovice č. 103, podepsaného předsedou MNV p. Josefem Gajdůškem. V dopisu
je uvedeno, že rada MNV v Prakšicích projednala žádost p. Gaťaříkové a souhlasí
s provedením vodovodní přípojky z veřejné studny před jejím rodinným domkem.
Nahlédnutím do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že pozemek p.č. 949/35, na kterém je
studna vybudovaná, je zapsaný na LV č. 75 a majitelem je Singulární společnost Pašovice.
Obec Pašovice na tomto pozemku nemá žádný vlastnický podíl. Členové zastupitelstva tento
požadavek projednali již na svém zasedání 15.11.2017, kdy byla žádost jednohlasně
zamítnuta. Starosta nechal o žádosti opět hlasovat.
Návrh usnesení č. 58/2018:
ZO schvaluje proplacení účtů na nákup náhradních dílů na opravu studny na pozemku p.č.
949/35 (LV 75) v celkové výši 3.010 Kč p. Gaťaříkovi, Pašovice 103
Hlasování: PRO: 0, PROTI: 9
Usnesení nebylo přijato
Žádost p. Valáškové, Pašovice 128, o snížení nájemného
p. Gabriela Valášková, Pašovice č. 128, podala dne 26.4.2018 písemnou žádost o snížení
nájmu z důvodu poruchy plynového kotle, kdy v zimním období nebylo možné v bytě
používat teplou vodu. Starosta přítomné seznámil s tím, že do dnešního jednání byl již kotel
vyměněn a navrhuje snížit nájem za měsíc červenec 2018 o částku 2.586 Kč. členové ZO
nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 59/2018:
ZO schvaluje snížení nájmu za byt č. 128 v obci Pašovice za měsíc červenec 2018 o částku
2.586,00 Kč.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Návrh na pořízení změny ÚP
Pořizovatel územního plánu – odd. územního plánování MěÚ UB připravuje návrh zprávy
o uplatňování územního plánu obce Pašovice za období 2014-2018 (dle § 55 odst. 1
stavebního zákona). Pracovnice oddělení územního plánování Městského úřadu v Uherském
Brodě ing. Dana Vozárová předala starostovi formulář „Návrh na pořízení změny územního
plánu“, který je v kanceláři Obecního úřadu v Pašovicích k dispozici pro případné žadatele
o pořízení změny ÚP. Občané mohou na tomto formuláři podávat do konce září 2018 návrhy,
které budou předány odd. ÚP v UB k vyhodnocení.
Převod pozemků od Zlínského kraje do majetku obce Pašovice
Na základě předešlých jednání podala Obec Pašovice dne 6.6.2018 písemnou žádost
o majetkoprávní vypořádání pozemků se Zlínským krajem. Jedná se o pozemky pod místními
komunikacemi a ostatní plochy (pozemky p.č. 1948/1, p.č. 1961/11, p.č. 1961/14, p.č.
1961/16, p.č. 1961/18, p.č. 1961/56, p.č. 2422. p.č. 2483/2 a p.č. 2483/3). Žádost bude
projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva Zlínského kraje a pak bude sděleno
stanovisko s dalším postupem.
Zajištění divadelního představení
Kulturní komise zajistila na neděli 18.11.2018 ochotnické divadelní představení.
Zvýšení vstupného na letní koupaliště
Místostarosta navrhuje od letošního roku zvýšit vstupné na letní koupaliště v Pašovicích
na 20,00 Kč za dítě od 6 do 15 let a na 30,00 Kč za dospělou osobu.
Návrh usnesení č. 60/2018:
ZO schvaluje zvýšení vstupného na letní koupaliště v obci Pašovice na 20,00 Kč pro děti
od 6 do 15 let a 30,00 Kč pro osoby starší 15 let. Děti do 6 let věku mají vstup zdarma.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Místostarosta sdělil, že na žádost občanů bude v areálu hřbitova instalováno chemické WC
a zajistí montáž koleček na máry.
p. Sukup vznesl požadavek na povrchovou úpravu dopadové plochy na workoutovém hřišti.
Návrh usnesení č. 61/2018:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 12.9.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Hasíkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
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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 20.15
hod.
Zápis byl vyhotoven 21. 6. 2018
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

