Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 1.10.2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích
___________________________________________________________________________
Přítomni:

Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, ing. Miluše Knechtlová,
Bc. Ivana Hlavínová, Radim Karlík, Marek Beníček, Mgr. Jiří Sukup

Omluveni:

Bc. Jitka Hasíková, Bc. Jana Valeriánová

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 17.00 hod. 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 21.9.2018 do 1.10.2018,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 7 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. 81/2018:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 82/2018:
ZO schvaluje program mimořádného zasedání zastupitelstva, konaného dne 1.10.2018
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Miluši Knechtlovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 83/2018:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Miluši Knechtlovou
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Ludmilu Jurákovou a p. Ivanu Hlavínovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
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ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ludmila Juráková a p. Ivana Hlavínová
Hlasování: PRO: 7
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Projednání a schválení Smlouvy č. 1030047087/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 2229 v k.ú. Pašovice na Moravě
Starosta rozeslal členům zastupitelstva návrh smlouvy elektronicky dne 24.9.2018. Jedná se
o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2229, zapsaného na LV 10001 pro k.ú. Pašovice
na Moravě, pro E.ON Česká republika, s.r.o., za účelem umístění kabelu NN, uzemnění
a kabelového pilíře pro stavbu rodinného domu p. Stanislava Jahody, Pašovice č. 58.
Členové zastupitelstva nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 85/2018:
ZO schvaluje Smlouvu č. 1030047087/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 2229 v k.ú. Pašovice na Moravě, zapsaném na LV č. 10001 pro k.ú.
Pašovice na Moravě, pro E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Garstnera 2151/6, České
Budějovice 7, PSČ 370 01, IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400, za účelem umístění kabelu
NN, uzemnění a kabelového pilíře pro stavbu „Pašovice, Jahoda, kabelová smyčka NN“, a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018 zpracoval starosta obce dne 19.9.2018. Jedná se o navýšení
neinvestiční dotace na zajištění voleb do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,
konané v říjnu 2018. Členové zastupitelstva obdrželi dokument elektronicky dne 24.9.2018.
Návrh usnesení č. 86/2018:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Členka návrhové komise p. Juráková 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.
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Zápis byl vyhotoven 2.10.2018
Zapisovatelka: Jana Kůrová

Ověřovatel:

Starosta:

…………………………………………. dne ……………………………………..
…………………………………………

dne ……………………………………..

…………………………………………

dne ……………………………………..

