Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 12. 9. 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 3.9.2018 do 12.9.2018,
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. 67/2018:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť
Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu. Nikdo z přítomných nenavrhl
doplnění programu.
Návrh usnesení č. 68/2018:
ZO schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva, konaného dne 12.9.2018
Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Jiřího Sukupa
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 69/2018:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Jiřího Sukupa
Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato

-2Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Janu Valeriánovou a p. Ivanu Hlavínovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 70/2018:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jana Valeriánová a p. Ivana Hlavínová
Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1
Návrhová komise byla určena
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 20.6.2018 a z mimořádného zasedání
ZO dne 9.8.2018 vypracovala předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 20.6.2018 byla z celkového počtu 20 usnesení schválena
usnesení č. 41-48, 52-55, 59, 60. Na vědomí byla vzata usnesení č. 49-51, 56, 57. V ukládající
části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 61 – ZO ukládá starostovi svolat další řádné
zasedání zastupitelstva nejpozději do 12.9.2018 – úkol byl splněn.
Na mimořádném zasedání ZO dne 9.8.2018 byla schválena usnesení č. 62-66.
Návrh usnesení č. 71/2018:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 20.6.2018 a ze dne 9.8.2018
Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 zpracoval starosta obce dne 9.8.2018. Jedná se o příjem
průtokové neinvestiční dotace od MŠMT pro MŠ Pašovice z programu výzkum, vývoj,
vzdělání. Členové zastupitelstva obdrželi dokument elektronicky dne 10.9.2018.
Návrh usnesení č. 72/2018:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018
Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 5/2018
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 zpracovali členové finančního výboru. Návrh byl
rozeslán elektronicky členům ZO dne 10.9.2018.
Návrh usnesení č. 73/2018:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018
Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu investičních a neinvestičních akcí
Zprávu předkládá starosta obce.
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Oprava výdejny potravin v budově mateřské školy (7-8/2018)
Oprava podlahy v kulturním sále, výmalba, nákup nových židlí a stolů, oprava WC (4/2018)
Zahrada života (4/2018)
Realizace workoutového hřiště (5/2018)
Nákup malotraktoru (2/2018)
Vyčištění umělého povrchu na tenisovém kurtu a fotbalovém hřišti (7/2018)
Realizace 3D dětského hřiště před budovou KD (8/2018)
Výměna oken a dveří na budově OÚ, oprava parket v zasedací místnosti a výměna linolea ve
dvou kancelářích (7-9/2018)
Nákup dýchací techniky pro ZJ SDH (4/2018)
Restaurování pomníku obětí I. světové války v současné době probíhá
Členové ZO nemají k předložené zprávě připomínky.
Návrh usnesení č. 74/2018:
ZO bere na vědomí zprávu o průběhu investičních a neinvestičních akcí v roce 2018
Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zprávy o činnosti komisí a výborů za uplynulé období
Komise životního prostředí – Jiří Sukup: kontrola zájmových míst v obci – s ohledem na
dlouhodobé sucho je stav porostů uspokojivý, navrhuje doplnění nové výsadby za některé
uschlé stromy a thúje. Požaduje provést údržbu travních ploch podél obslužných komunikací.
Navrhuje oslovit občany se žádostí o dodržování základních pravidel slušného chování –
udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích.
Kulturní komise – Miluše Knechtlová: v letošním roce se uskutečnil obecní ples, zdobení
velikonočního stromu, slavnostní otevření Zahrady života, slet čarodějnic u rybníka
v Pašovicích, obec Pašovice se podílela na akci Den a noc báječných her a překvapení.
V průběhu roku bylo vykonáno 5 návštěv u jubilantek. V srpnu se uskutečnil pochod po okolí
Pašovic, na kterém se podíleli členové rybářského a mysliveckého spolku. V září měli občané
možnost reprezentovat obec v krojovaném průvodu na Slavnostech vína v Uherském
Hradišti.
Finanční výbor – Ludmila Juráková: členové výboru zpracovávali návrhy na rozpočtová
opatření, zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2017, zprávu o finančním
hospodaření obce k 31.5.2018 a k 31.8.2018.
Kontrolní výbor – Ivana Hlavínová: členky prováděly kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
obce, ověřovaly podpisy ověřovatelů na zápisech ze zasedání zastupitelstva, docházku členů
ZO na zasedání a doložení písemných omluvenek.
Sociální komise – Jitka Hasíková: členky komise v průběhu 2. čtvrtletí navštívily 5 rodin
seniorů, prováděly odborné sociální poradenství v oblasti dávek pro zdravotně postižené
občany, napomáhaly při vyřizování žádostí o příspěvek na péči, doprovázely občany na
úřady. Komise v letošním roce zasedala 4x.
Návrh usnesení č. 75/2018:
ZO schvaluje zprávy o činnosti výborů a komisí za uplynulé období
Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato

-4Projednání možnosti zapůjčení veřejného osvětlení s technologií LED
Starosta v uplynulém období jednal o možnostech rekonstrukce veřejného osvětlení v obci.
Na tyto opravy se vypisují dotační tituly, podmínkou je zpracovaný pasport veřejného
osvětlení – starosta jednal o jeho vypracování s firmou E.ON a.s. S firmou BÁRTEK
ROZHLASY, s.r.o. projednal možnost bezplatného zapůjčení 10 kusů světelných hlavic s LED
technologií na půl roku, aby se mohla spočítat předpokládaná úspora energie a svítivost
jednotlivých bodů.
Místostarosta sdělil, že Zlínský kraj má ze zákona povinnost zajistit osvětlení komunikace ve
svém majetku (hlavní silnice, vedená středem obce).
Návrh usnesení č. 76/2018:
ZO schvaluje společnost E.ON Energie, a.s., jako dodavatele pasportu veřejného osvětlení
a zapůjčení 10 kusů hlavic veřejného osvětlení s technologií LED od firmy BÁRTEK
ROZHLASY, s.r.o., a pověřuje starostu obce podpisem smluv
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce k 31.8.2018
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
743.000,00
0
1.330.247,80
9.355.447,80
9.516.323,80
5.023.000,00
14.539.323,80

Skutečnost
6.234.694,48
695.803,56
0
433.606,80
7.364.104,84
5.635.049,86
1.816.506,84
7.451.556,80

Stav finančních prostředků k 31.8.2018
BÚ – KB
6.612.170,01
BÚ – ČNB
3.146.560,85
Pokladna
56.128,00
Nesplacený úvěr KB
1.367.800,00
Členové ZO obdrželi zprávu e-mailem 10.9.2018, nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 77/2018:
ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce k 31.8.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění úkolů za 1. pololetí 2018
Zprávu předkládá starosta obce.
- odborný ořez lipové aleje pod hřbitovem

%
85,62
93,65
0
32,60
78,71
59,21
36,16
51,25

-5- oprava výdejny potravin v budově MŠ včetně nákupu nového nábytku a spotřebičů,
výměna obkladu v jídelně
- výměna podlahy v kulturním sále, výmalba, nákup nových židlí a stolů a oprava sanitární
techniky na WC
- realizována Zahrada života
- vybudováno workoutové hřiště na Podbúdí
- nákup lesnické techniky – malotraktor KUBOTA – proběhla kontrola ze SZIF Olomouc,
potvrzena platba dotace ve výši 350.000 Kč
- vyčištěn umělý povrch na tenisovém kurtu a fotbalovém hřišti
- instalováno 5 herních prvků na dětském hřišti před budovou KD, podáno vyúčtování na
MMR k dotaci 400.000 Kč, čekáme na závěrečné vyhodnocení
- výměna všech oken, vchodových dveří do zdravotního střediska a balkonových dveří
v kanceláři starosty, vybroušení parket v zasedací místnosti, položení linolea ve dvou
kancelářích, výmalba.
- nákup dýchací techniky pro členy zásahové jednotky SDH Pašovice – poskytnuta dotace
57.000 Kč od Zlínského kraje
- v současné době probíhá dokončování restaurování pomníku obětí I. světové války.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 78/2018:
ZO schvaluje zprávu o plnění úkolů za 1. pololetí 2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Informace o přípravě voleb 10/2018
Volby do zastupitelstva obce a do Senátu PČR proběhnou 5.-6.10.2018, případné druhé kolo
voleb do Senátu PČR se uskuteční 12.-.13.10.2018. Příprava voleb probíhá dle
harmonogramu.
Návrh usnesení č. 79/2018:
ZO bere na vědomí informaci o přípravě voleb do zastupitelstva obce a do Senátu PČR,
které se uskuteční v říjnu 2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Různé
1. Starosta obdržel žádosti o finanční podporu od Charity Uherský Brod (došla 11.9.2018)
a Nadace „Na kole Dětem“ (došla 31.8.2018). Žádosti budou projednány na zasedání nově
zvoleného zastupitelstva obce v listopadu a zařazeny do rozpočtu obce na rok 2019.
2. Starosta informoval o postupu přípravy zasíťování 3 lokalit v části obce Záhumní dle
schváleného územního plánu z roku 2014. Firma Kaninga s.r.o. Zlín vypracovala dokumentaci
pro územní řízení, které v současné době probíhá na Městském úřadě v Uherském Brodě.
Probíhá příprava dalších projekčních činností, směřujících k vydání stavebního povolení.
3. Starosta informoval o možnostech zlepšení informovanosti občanů veřejným rozhlasem.
Dle zpracované cenové nabídky by poskytnutí krabičkového systému do každého domu vyšlo
na 641.000 Kč. Dalšími možnostmi se bude zabývat nové zastupitelstvo.

-64. Nově vybudovaný most, který navazuje v části obce Požár na polní cestu, je v havarijním
stavu. Na jeho stavbu bylo použito naprosto nevhodné smrkové dřevo. Aby se předešlo
jakémukoliv úrazu, bude most uzavřen. V současné době je objednáno modřínové dřevo na
výměnu povrchu.
5. p. Knechtlová: občanky si stěžují na nepohodlné lavičky u workoutového hřiště, starosta
objedná nové.
6. Starosta zakoupí nové máry a chemické WC na hřbitov.
Návrh usnesení č. 80/2018:
ZO pověřuje starostu obce Pašovice svolat ustavující zasedání zastupitelstva obce podle
§ 91 zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích)
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Hlavínovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Hlavínová posoudila 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 v 19.40 hod.
Zápis byl vyhotoven 13. 9. 2018
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

