Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 12. 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Vlastimil Řezníček, ing. Miluše Knechtlová, Bc. Jitka Hasíková, Radim Karlík,
Martin Hořínek, Ludmila Juráková, Marek Beníček

Omluveni: Mgr. Jiří Sukup, Bc. Ivana Hlavínová
Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 17.00 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 6.12.2018 do 14.12.2018,
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. 33/9/2018:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu. Navrhl jeho doplnění:
- projednání žádosti o navýšení příspěvku na činnost TJ SOKOL Prakšice-Pašovice v roce 2019
- projednání a schválení smlouvy o reklamě v knize František Peňáz, ak. malíř a grafik
- projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí č. V 56/01/2018 (SVK a.s. UH)
Další návrhy na doplnění programu nebyly podány.
Návrh usnesení č. 34/9/2018:
ZO schvaluje doplněný program 9. zasedání zastupitelstva, konaného dne 14.12.2018
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Miluši Knechtlovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 35/9/2018:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Miluši Knechtlovou
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
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Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Ludmilu Jurákovou a p. Martina Hořínka.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 36/9/2018:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ludmila Juráková a p. Martin Hořínek
Hlasování: PRO: 6 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 21.11.2018 vypracovaly členky
kontrolního výboru, přednesla p. Knechtlová.
Z celkového počtu 15 usnesení byla schválena usnesení č. 18-25, 27, 29-31. Na vědomí byla
vzata usnesení č. 26 a 28. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 32 – ZO
ukládá starostovi svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 14.12.2018 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 37/9/2018:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 21.11.2018
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Žádost o navýšení příspěvku na činnost TJ SOKOL Prakšice-Pašovice v roce 2019
Místopředseda TJ SOKOL p. Libor Langer v žádosti o příspěvek na činnost v roce 2019
požadoval 40.000 Kč, ZO na svém zasedání dne 21.11.2018 schválilo příspěvek 30.000 Kč.
Pan Langer zdůvodnil požadovanou částku neustále rostoucími provozními náklady
na činnost sportovního oddílu. Starosta navrhl odpracovat pro obec brigádu na údržbu
obecního majetku.
Návrh usnesení č. 38/9/2018:
ZO schvaluje navýšení příspěvku pro TJ SOKOL Prakšice-Pašovice na rok 2018 na částku
40.000 Kč
Hlasování: PRO: 0 PROTI: 7
Usnesení nebylo přijato
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019
Předseda finančního výboru na listopadovém zasedání ZO předložil návrh rozpočtu na rok
2019, který byl po projednání a doplnění zveřejněn na úřední desce obce od 23.11.2018
do 14.12.2018. Do návrhu rozpočtu byly zapracovány všechny známé požadavky
na financování v příštím roce. Ke schválení byl návrh rozpočtu vypracován v příjmové části
na jednotlivé položky a ve výdajové části na paragrafy. Členové zastupitelstva obdrželi návrh
rozpočtu elektronicky 10.12.2018. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva nenavrhl žádné
další změny a doplňky.
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ZO schvaluje rozpočet obce Pašovice na rok 2019
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva obce
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích) od 1.1.2019
Členové obdrželi podklady elektronicky dne 10.12.2018. Podle přílohy nařízení vlády
č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků členové
navrhli měsíční odměny:
Neuvolněný místostarosta
14.000 Kč
Předseda výboru 2.950 Kč
Člen výboru 2.458 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.475 Kč
Návrh usnesení č. 39/9/2018:
ZO schvaluje dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., měsíční odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva obce Pašovice od 1.1.2019:
Neuvolněný místostarosta 14.000 Kč
Předseda výboru 2.950 Kč
Člen výboru 2.458 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.475 Kč
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce (místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení mimořádné odměny pro uvolněného starostu obce
Předseda finančního výboru p. Karlík navrhl pro uvolněného starostu mimořádnou odměnu
ve výši 45.000 Kč za provádění stavebního dozoru při realizaci investičních a neinvestičních
akcí v uplynulém období.
Návrh usnesení č. 40/9/2018:
ZO schvaluje mimořádnou odměnu pro uvolněného starostu obce Pašovice ve výši 45.000
Kč za provádění stavebního dozoru při realizaci investičních a neinvestičních akcí
v uplynulém období. Odměna bude splatná v prosinci 2018.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření v PO MŠ Pašovice za období od 1.1.2018
do 31.10.2018
Kontrolou pověřil starosta obce předsedkyni kontrolního výboru p. Hlavínovou a členku
kontrolního výboru p. Knechtlovou. Kontrola proběhla 19.11.2018, zprávu předkládá členka
KV p. Knechtlová. Za kontrolovanou osobu se zúčastnila ředitelka MŠ p. Štursová a účetní
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Ke kontrole byla předložena kniha došlých faktur, pokladní kniha, doklady za období
od 1.1.2018 do 31.10.2018. Kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné čerpání finančních
prostředků ani nehospodárné výdaje. Protokol o průběhu a výsledku kontroly je přílohou
zápisu. Členové zastupitelstva nemají ke zprávě připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení č. 41/9/2018:
ZO schvaluje zprávu o výsledku kontroly hospodaření v PO MŠ Pašovice za období
od 1.1.2018 do 31.10.2018
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku kontroly vyúčtování příspěvků na činnost spolků, poskytnutých v roce
2018
Zprávu vypracovaly členky kontrolního výboru, předkládá p. Knechtlová. Zpráva a vyúčtování
jsou přílohou zápisu. Všechny spolky, kterým byl v roce 2018 poskytnut příspěvek na činnost
na základě veřejnoprávní smlouvy, předložily v požadovaném termínu vyúčtování, které je
podkladem k provedení kontroly. Členky kontrolního výboru neshledaly nedostatky
a konstatovali, že finanční prostředky byly využity v plné výši a v souladu s provozovanou
zájmovou činností. Kontrolou nebyly shledány nedostatky ani porušení závazných pravidel.
Návrh usnesení č. 42/9/2018:
ZO schvaluje zprávu o výsledku kontroly vyúčtování příspěvků na činnost spolků,
poskytnutých v roce 2018
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 8/2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018 vypracoval starosta obce dne 26.11.2018. Jedná se o příjem
neinvestičního příspěvku 76.500 Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku. Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
zemědělství, prostřednictvím Zlínského kraje.
Členové zastupitelstva obdrželi dokument elektronicky 5.12.2018.
Návrh usnesení č. 43/9/2018:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 9/2018
Rozpočtové opatření zpracovali členové finančního výboru, členové ZO obdrželi podklady
elektronicky dne 12.12.2018. Nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 44/9/2018:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
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Plán práce vypracoval starosta obce, členové zastupitelstva obdrželi elektronicky 6.12.2018.
Nikdo z přítomných členů ZO nevznesl připomínky nebo požadavek na doplnění plánu práce.
Návrh usnesení č. 45/9/2018:
ZO schvaluje plán práce zastupitelstva obce Pašovice na rok 2019
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení žádostí k dotačním titulům na rok 2019
1. oprava střechy na budově obecního úřadu – žádost o dotaci z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova (poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj)
2. restaurování sakrálního objektu – kříž kamenný u hlavní silnice na p.č.st. 227 – žádost
o dotaci z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019
(poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství)
Návrh usnesení č. 46/9/2018:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu střechy na budově obecního úřadu
v Pašovicích do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní
rozvoje ČR.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na restaurování sakrálního objektu – kamenného
kříže u hlavní silnice na p.č.st. 227 do programu Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2019 Ministerstva zemědělství ČR
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení smlouvy o reklamě v knize František Peňáz, ak. malíř a grafik
Starosta byl osloven pracovníky nakladatelství ATELIER IM, Dr. Veselého 1066, Luhačovice,
s nabídkou na umístění reklamy do reedice knihy Mistr František Peňáz, akademický malíř
a grafik. Akademický malíř F.Peňáz je rodákem obce Pašovice, zastupitelstvo obce nemá
k propagaci obce námitky.
Návrh usnesení č. 47/9/2018:
ZO schvaluje poskytnutí částky 15.000 Kč firmě ATELIER IM, nakladatelství, Dr. Veselého
1066, box 31, 763 26 Luhačovice, IČ 41582179, na propagaci obce Pašovice v knize MISTR
FRANTIŠEK PEŇÁZ, AKADEMICKÝ MALÍŘ A GRAFIK (v části knihy, která bude propagaci
a poděkování určena) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí č. V 56/01/2018 (SVK a.s. UH)
Starosta obdržel návrh smlouvy dne 14.12.2018. Předmětem smlouvy je závazek smluvních
stran uzavřít smlouvu o provozování vodního díla, vybudovaného
v rámci stavby
„ZTV Pašovice SO 01 Vodovod A7-1 a A6-3“, ve smyslu ust. § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, a to vodovodu
A7-1 z potrubí PE 100, SDR 11 DN 90 v délce 63,5 m, které bude uloženo na pozemcích
p.č. 2229, 2218/1, 2219/2, A6-3 z potrubí PE 100, SDR 11 DN 90 v délce 109,7 m, které bude
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na Moravě. Členové zastupitelstva se seznámili s obsahem smlouvy a nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 48/9/2018:
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. V 56/01/2018 o provozování vodovodu pro
veřejnou potřebu, uzavřenou s firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou
290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 49453866, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Různé:
1. Starosta objednal kartáč na úpravu umělého povrchu na sportovním areále. Dle sdělení
pracovníků firmy, která provedla ošetření zničeného povrchu v srpnu 2018, se musí povrch
upravovat kartáčem po každém použití plochy.
2. Poškozený dřevěný most v části obce Požár – starosta reklamoval most u zhotovitele
(firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno), povrch bude vyměněn v lednu 2019.
3. p. Daňková k 31.12.2018 ze zdravotních důvodů končí ve funkci knihovnice v Místní
knihovně Pašovice.
4. Obecní ples se koná v sobotu 19.1.2019.
Návrh usnesení č. 49/9/2018:
ZO pověřuje starostu obce Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce
nejpozději do 13.2.2019
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Jurákovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
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 18. 12. 2018
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

