Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 21. 11. 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Vlastimil Řezníček, ing. Miluše Knechtlová, Bc. Jitka Hasíková, Bc. Ivana
Hlavínová, Radim Karlík, Martin Hořínek, 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 12.11.2018 do 21.11.2018,
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. 18/8/2018:
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. Nikdo z přítomných nenavrhl
doplnění programu.
Návrh usnesení č. 19/8/2018:
ZO schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva, konaného dne 21.11.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Ivanu Hlavínovou a p. Jitku Hasíkovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 20/8/2018:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Ivanu Hlavínovou a p. Jitku Hasíkovou
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Jiřího Sukupa a p. Marka Beníčka.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 21/8/2018:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jiří Sukup a p. Marek Beníček
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 12.9.2018, z mimořádného zasedání
ZO dne 1.10.2018 a z ustavujícího zasedání dne 30.10.2018 vypracovala předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 12.9.2018 byla z celkového počtu 14 usnesení schválena
usnesení č. 67-71, 73, 75-78. Na vědomí byla vzata usnesení č. 72, 74, 79. V ukládající části
zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 80 – ZO ukládá starostovi svolat ustavující zasedání
zastupitelstva podle § 91 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích – úkol byl splněn.
Na mimořádném zasedání ZO dne 1.10.2018 byla schválena usnesení č. 81-85, na vědomí
bylo vzato usnesení č. 86.
Na ustavujícím zasedání ZO dne 30.10.2018 byla schválena usnesení č. 1-17. V ukládající části
zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 17 – ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání ZO
nejpozději do 21.11.2018 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 22/8/2018:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 12.9.2018, 1.10.2018 a 30.10.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení smlouvy č. 1030049190/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s.
Návrh smlouvy na zřízení věcného břemen na pozemku p.č. 3120, zapsaném na LV č. 10001
pro Obec Pašovice (stavba s názvem „Pašovice, Kunovská, kabelová smyčka NN“) obdrželi
členové zastupitelstva elektronicky 8.11.2018. K obsahu smlouvy nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 23/8/2018:
ZO schvaluje smlouvu č. 1030049190/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A.Garstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČO: 280 85 400, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330044921/003
pro společnost E.ON Distribuce, a.s.
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pro obec Pašovice (stavba s názvem „Pašovice, Indra, příp. NN“) obdrželi členové
zastupitelstva elektronicky dne 30.10.2018. K obsahu smlouvy nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 24/8/2018:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330044921/003 pro společnost
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Garstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 280 85 400,
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby „Silnice III/4971: Pašovice“ v k.ú.
Pašovice na Moravě se Zlínským krajem
Obec Pašovice dne 6.6.2018 podala písemný návrh Zlínskému kraji na majetkoprávní
vypořádání 10 pozemků v rámci stavby „Silnice III/49714: Pašovice“. Hlavním důvodem
žádosti byl záměr obce vybudovat na části pozemku p.č. 1948/1 inženýrské sítě pro stávající
rodinné domy i pro připravovanou výstavbu nových rodinných domů dle schváleného
územního plánu obce Pašovice. Ostatní pozemky leží pod chodníky, místní komunikací
a účelovou komunikací, na kterých Obec Pašovice v minulosti vybudovala zpevněné povrchy,
které celoročně na vlastní náklady udržuje.
Dne 15.6.2018 se k návrhu vyjádřilo Ředitelství silnic Zlínského kraje: jako organizace
oprávněná k hospodaření se svěřeným majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského
kraje souhlasí s majetkoprávním vypořádáním 9 navrhovaných pozemků (kromě pozemku
p.č. 1961/13).
Dne 11.7.2018 Zlínský kraj zveřejnil na úřední desce záměr převodu nemovitých věcí
z vlastnictví Zlínského kraje. Záměr převodu byl zveřejněn do 9.9.2018. Ve stejném termínu
byl záměr zveřejněn také na úřední desce Obce Pašovice.
Členové zastupitelstva obce nemají k majetkoprávnímu vypořádání připomínky.
Návrh usnesení č. 25/8/2018:
ZO schvaluje bezúplatné nabytí pozemků včetně veškerých součástí a příslušenství
do vlastnictví obce Pašovice:
p.č. 1948/1, ostatní plocha, o výměře 1804 m2,
p.č. 1961/11, ostatní plocha, o výměře 800 m2,
p.č. 1961/14, ostatní plocha, o výměře 222 m2,
p.č. 1961/16, ostatní plocha, o výměře 453 m2,
p.č. 1961/18, ostatní plocha, o výměře 406 m2,
p.č. 1961/56, ostatní plocha, o výměře 55 m2,
p.č. 2422, ostatní plocha, o výměře 2666 m2,
p.č. 2483/2, ostatní plocha, o výměře 134 m2,
p.č. 2483/3, ostatní plocha, o výměře 22 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 122 pro Obec Pašovice a k.ú. Pašovice na Moravě, od Zlínského
kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Podle směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, která
je platná od 1.11.2011, starosta obce pověřil dne 12.11.2018 předsedkyni kontrolního
výboru p. Hlavínovou zajištěním této činnosti a k tomu vytvořil dvě inventarizační komise,
které provedou fyzickou a dokladovou inventarizaci. Inventarizace bude časově probíhat
dle článku 3 směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků.
Návrh usnesení č. 26/8/2018:
ZO bere na vědomí zprávu o přípravě inventarizace majetku obce k 31.12.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení příspěvků na činnost spolků v roce 2019
Členové zastupitelstva zpracovali přehled příspěvků, které budou zařazeny do rozpočtu obce
na rok 2019. Zastupitelstvo přispěje na činnost místních spolků, na konání kulturních
a sportovních akcí a na činnost veřejně prospěšných společností.
Myslivecký spolek Březí
SDH Pašovice
FS Holomňa
ZŠ a MŠ Prakšice – rukodělné kroužky
ZŠ a MŠ Prakšice - Stonožka
Spolek Pašovsko-Prakšická hodová chasa
TJ SOKOL Prakšice
Spolek Rybníkářství Holomňa
LMK Prakšice-Pašovice
Český svaz včelařů
Centrum zdravotně postižených Zlín
Český klub neslyšících Uh.Brod AUDIOHELP
Na kole dětem – nadační fond J.Zimovčáka
CHARITA Uh.Brod
DS Nezdenice
Reedice knihy obrazů Fr. Peňáze
Turnaj ulic ve fotbale
Farní den v Prakšicích
Dětský den v Pašovicích
Countrybál
Akce seniorů

15.000
20.000
10.000
6.000
5.000
10.000
30.000
20.000
2.000
3.000
1.000
1.000
5.000
2.000
2.000
15.000
10.000
1.000
10.000
5.000
5.000

smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
proplacení předlož.dokladů
proplacení předlož.dokladů
proplacení předlož.dokladů
proplacení předlož.dokladů
proplacení předlož.dokladů
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ZO schvaluje příspěvky na kulturu, sport a činnosti spolků v roce 2019:
Myslivecký spolek Březí
15.000 smlouva
SDH Pašovice
20.000 smlouva
FS Holomňa
10.000 smlouva
ZŠ a MŠ Prakšice – rukodělné kroužky
6.000 smlouva
ZŠ a MŠ Prakšice - Stonožka
5.000 smlouva
Spolek Pašovsko-Prakšická hodová chasa
10.000 smlouva
TJ SOKOL Prakšice
30.000 smlouva
Spolek Rybníkářství Holomňa
20.000 smlouva
LMK Prakšice-Pašovice
2.000 dar
Český svaz včelařů
3.000 dar
Centrum zdravotně postižených Zlín
1.000 dar
Český klub neslyšících Uh.Brod AUDIOHELP
1.000 dar
Na kole dětem – nadační fond J.Zimovčáka
5.000 dar
CHARITA Uh.Brod
2.000 dar
DS Nezdenice
2.000 dar
Reedice knihy obrazů Fr. Peňáze
15.000 dar
Turnaj ulic ve fotbale
10.000 proplacení předlož.dokladů
Farní den v Prakšicích
1.000 proplacení předlož.dokladů
Dětský den v Pašovicích
10.000 proplacení předlož.dokladů
Countrybál
5.000 proplacení předlož.dokladů
Akce seniorů
5.000 proplacení předlož.dokladů
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce Pašovice na rok 2019
Členové finančního výboru ve spolupráci s účetní obce připravili podklady pro vypracování
návrhu rozpočtu na rok 2019. Členové zastupitelstva obce obdrželi návrh elektronicky dne
16.11.2018. rozpočet příjmů je vypracován podrobně na jednotlivé položky – členové FV při
jeho návrhu vycházeli z plnění rozpočtu příjmů v roce 2017 a 2018. Ve výdajové části členové
zastupitelstva projednali jednotlivé paragrafy podle toho, jaké akce na rok 2019 naplánovali.
Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn na úřední desce po dobu
minimálně 15 dní před jeho schválením zastupitelstvem obce. Schválení rozpočtu proběhne
na zasedání ZO v prosinci 2018.
Návrh usnesení č. 28/8/2018:
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 bude
vypracován ke schválení v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Členové finančního výboru zpracovali návrh na rozpočtové opatření č. 7/2018, který obdrželi
členové ZO elektronicky dne 16.11.2018. nikdo z přítomných nemá připomínky, návrh je
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navýšení výdajů o 274.000 Kč a s nížení financování o 1.131.000 Kč.
Návrh usnesení č. 29/8/2018:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce (§ 72
odst. 2 zákona o obcích)
Členové ZO obdrželi podklady elektronicky dne12.11.2018. podle přílohy nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků členové
navrhli měsíční odměny:
Neuvolněný místostarosta 13.000 Kč
Předseda výboru, předseda komise 2.757 Kč
Člen výboru 2.298 Kč
Člen zastupitelstva obce 1.379 Kč
Návrh usnesení č. 30/8/2018:
ZO schvaluje dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., měsíční odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva obce Pašovice od 1.12.2018:
Neuvolněný místostarosta 13.000 Kč
Předseda výboru, předseda komise 2.757 Kč
Člen výboru 2.298 Kč
Člen zastupitelstva 1.379 Kč
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení sociálního fondu na rok 2019
Sociální fond obce byl schválen 20.4.2005. Finanční prostředky tohoto fondu se používají na
částečnou úhradu stravenek pro uvolněné funkcionáře, zaměstnance a pracovníky přijaté do
pracovního poměru v rámci veřejně prospěšných prací. Starosta navrhuje částku 20.000 Kč.
Návrh usnesení č. 31/8/2018:
ZO schvaluje příspěvek do sociálního fondu obce na rok 2019 ve výši 20.000 Kč
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Různé
1. Starosta informoval přítomné o podání reklamace na poškozený most a povrch polních
cest u firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, která
zhotovila dřevěný most v části obce Požár jakou součást stavby vedlejší polní cesty P1 a P2
v rámci KPÚ v obci Pašovice. Most je po čtyřech letech užívání v havarijním stavu a na
zpevněném povrchu cesty se vyskytují praskliny. Zástupce firmy se k reklamaci vyjádří
po 30.11.2018. Na prosincovém zasedání ZO bude starosta informovat o dalším vývoji.
2. p. Karlík upozornil na nutnost opravit zámky na vstupních brankách na hřbitov.
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ZO pověřuje starostu obce Pašovice svolat další řádné
nejpozději do 14.12.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

zasedání zastupitelstva obce

Předsedající požádal člena návrhové komise p. Sukupa, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Sukup 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 v 21.10 hod.
Zápis byl vyhotoven 22. 11. 2018
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

