Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 13. 2. 2019
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

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 5.2.2019 do 13.2.2019,
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. 50/1/2019:
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
jeho doplnění.
Návrh usnesení č. 51/1/2019:
ZO schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva, konaného dne 13.2.2019
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. 52/1/2019:
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. Ivanu Hlavínovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 53/1/2019:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jitka Hasíková a p. Ivana Hlavínová
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 14.12.2018 vypracovaly členky
kontrolního výboru, přednesla p. Hlavínová.
Z celkového počtu 17 usnesení byla schválena usnesení č. 33-42, 44-49. Na vědomí bylo
vzato usnesení č. 43. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 49 – ZO ukládá
starostovi svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 13.2.2019 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 54/1/2019:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 14.12.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce za rok 2018
Zprávu zpracovali členové finančního výboru, přednesl p. Karlík. Zpráva je přílohou zápisu.
Členové ZO obdrželi elektronickou cestou dne 8.2.2019 – nemají připomínky.

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

Rozpočet
9.097.600,00
840.900,00
0
1.451.747,80
11.390.247,80
7.479.423,80
2.295.000,00
9.774.423,80

Skutečnost
9.091.544,38
835.764,64
0
1.451.747,80
11.379.056,82
7.654.142,66
2.074.481,54
9.728.624,20

100,00
99,90
102,34
90,39
99,53

FINANCOVÁNÍ

- 1.615.824,00

- 1.650.432,62

102,14

Zůstatky k 31.12.2018:
Stav ZBÚ - KB a.s.:
- ČNB:
Stav pokladny:
Nesplacený úvěr – KB a.s.:

7.505.743,89
4.066.214,45
24.177,00
1.206.880,00

%
99,93
99,39

-3Návrh usnesení č. 55/1/2019:
ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce Pašovice za rok 2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení nebylo přijato
Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2018
Zprávu předkládá předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová, je přílohou zápisu.
Inventarizace majetku proběhla v souladu s metodikou, vyhláškou a směrnicí. Dle plánu
inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek,
pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl
porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
provedení prvotních inventur. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly, při provádění fyzické
inventury byl nalezen veškerý majetek.
Návrh usnesení č. 56/1/2019:
ZO schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Pašovice k 31.12.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o přípravě výběrového řízení na dodavatele ZTV Pašovice, etapa II. a III.
Společnost Kaninga s.r.o. – Projektování vodohospodářských staveb, Březnická 5565, Zlín,
zpracovala projektovou dokumentaci celé stavby, zajistila povolení na stavbu (rozhodnutí č.j.
OZP/2034/18-3 ze dne 25.9.2018, vydané Odborem ŽP Městského úřadu v Uherském Brodě,
nabylo právní moci dne 27.10.2018). Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo obce pověřilo
firmu Kaninga s.r.o. provedením výběrového řízení na dodavatele této stavby. Je připraven
slepý rozpočet, který bude rozeslán osloveným stavebním firmám k podání nabídek na
dodávku stavby. Navrhuje termín pro podání návrhů do 13.3.2019 do 16.00. Nikdo
z přítomných členů ZO nemá jiný návrh.
Návrh usnesení č. 57/1/2019:
ZO pověřuje společnost Kaninga s.r.o. – Projektování vodohospodářských staveb,
Březnická 5565, Zlín, provedením výběrového řízení na dodavatele stavby „ZTV Pašovice,
etapa II. a III.“, a stanovuje termín pro podání cenových nabídek do 13.3.2019 do 16.00
hod.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2018
Zprávu předkládá ředitelka PO MŠ Pašovice p. Renata Štursová, je přílohou zápisu. Členové
ZO obdrželi tuto zprávu elektronicky dne 12.2.2019. K jejímu obsahu nemají připomínky.
PŘEHLED PŘÍJMŮ
Přímá neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Provozní dotace od zřizovatele
Úplata MŠ
Ostatní výnosy
CELKEM PŘÍJMY

1.584.864,00
280.000,00
33.525,00
1.661,00
1.900.050,00
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Mzdy
Mzdy – náhrady DPN, DPP
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Příděl do FKSP
Ostatní neinv.náklady
Spotřební materiál
Energie
Cestovní náhrady
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady ostatní
Jiné ostatní náklady
CELKEM VÝDAJE

1.059.372,00
88.800,00
390.378,00
21.187,00
25.127,00
55.207,42
106.256,27
1.204,00
1.122,00
88.400,56
1.800,00
12.041,00
1.850.895,25

CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Státní rozpočet
Provozní příspěvek
Jiné výnosy (byt)
Použití fondu rezerv
Úplata
Finanční dary
CELKEM

VÝNOSY
1.584.864,00
280.000,00
1.661,00
0,00
33.525,00
0,00
1.900.050,00

NÁKLADY
1.584.864,00
230.845,25
1.661,00
0,00
33.525,00
0,00
1.850.895,25

HV
0,00
49.154,75
0,00
0,00
0,00
0,00
49.154,75

Ředitelka spolu se zprávou o výsledku hospodaření podala také písemnou žádost o převod
celkového hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 49.154,75 Kč do fondu rezerv.
Členové zastupitelstva nemají připomínek.
Návrh usnesení č. 58/1/2019:
ZO schvaluje zprávu o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2018 a převod celkového
hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 49.154,75 Kč do fondu rezerv
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání chybného vyznačení parcely č. 3213 (k.ú. Maršov u Uherského Brodu) na listu
vlastnickém č. 10001 pro k.ú. Pašovice na Moravě
Při provádění komplexních pozemkových úprav k.ú. Maršov u Uherského Brodu byla chybně
přiřazena parcela p.č. 3213 na list vlastnický č. 10001 pro katastrální území Pašovice na
Moravě. Oprávněným vlastníkem tohoto pozemku je Město Uherský Brod. Členové ZO berou
na vědomí.
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ZO bere na vědomí technickou chybu v rámci komplexních pozemkových úprav k.ú.
Maršov u Uherského Brodu, spočívající v nesprávném přiřazení nové parcely č. 3213 na list
vlastnický č. 10001 pro Obec Pašovice a k.ú. Pašovice na Moravě. Vlastníkem tohoto
nového pozemku o výměře 876 m2 je na listu vlastnickém č. 10001 pro k.ú. Maršov
u Uherského Brodu Město Uherský Brod
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Upřesnění žádostí o dotace na rok 2019
Zprávu přednesl starosta obce. Vzhledem k zamýšleným investičním i neinvestičním akcím,
plánovaným na letošní rok, je možné podat pouze jednu žádost o dotaci, a to na restaurování
kamenného kříže na pozemku p.č.st. 227 u hlavní silnice. Dotační tituly na tyto práce vypsalo
v letošním roce ministerstvo zemědělství. Na další plánované akce v letošním roce nejsou
vypsány odpovídající dotační tituly.
Členové zastupitelstva nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 60/1/2019:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v roce 2019 k Ministarstvu zemědělství
na restaurování kamenného kříže (p.č.st. 227) v obci Pašovice
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 vypracovali členové finančního výboru, předkládá p. Karlík.
Je přílohou zápisu. Jedná se o snížení neinvestičního transferu ze SR o 6.100 Kč a příjem
fin.prostředků na zajištění voleb do EP v květnu 2019 (26.000 Kč).
Členové zastupitelstva obdrželi dokument elektronicky 13.2.2019.
Návrh usnesení č. 61/1/2019:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení veřejnoprávních smluv na rok 2019
Starosta obce předložil ke schválení žádosti spolků o poskytnutí neinvestičních dotací
z rozpočtu obce Pašovice na zajištění jejich činnosti v roce 2019. Výše příspěvků byla již
stanovena při schvalování rozpočtu na rok 2019, ke změnám nedošlo. Jedná se o příspěvky
pro Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice-Maršov, Spolek rybářů Rybníkářství HOLOMŇA,
SDH Pašovice, TJ SOKOL Prakšice-Pašovice, Folklorní spolek HOLOMŇA, Spolek PašovskoPrakšická hodová chasa a ZŠ a MŠ Prakšice. Členové zastupitelstva nemají připomínky.
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ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Pašovice v roce 2019 pro:
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice 30.000 Kč
Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice-Maršov 15.000 Kč
Spolek rybářů Rybníkářství HOLOMŇA 20.000 Kč
Folklorní spolek HOLOMŇA 10.000 Kč
Spolek Pašovsko-Prakšická hodová chasa 10.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Pašovice
20.000 Kč
ZŠ a MŠ Prakšice (STONOŽKA) 5.000 Kč
ZŠ a MŠ Prakšice (rukodělné kroužky) 6.000 Kč
a pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení smluv o poskytnutí finančního daru na zajištění činnosti v roce 2019
Starosta předložil k projednání a schválení návrhy darovacích smluv na poskytnutí finančních
prostředků k zajištění činnosti spolků a organizací v roce 2019 dle schváleného rozpočtu obce
Pašovice na rok 2019. Jedná se o Charitu Uherský Brod, Na kole dětem – nadační fond Josefa
Zimovčáka, AUDIOHELP UB, LMK Prakšice-Pašovice, CZP ZK, Český svaz včelařů UB a Domov
pro seniory Nezdenice. Členové zastupitelstva nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 63/1/2019:
ZO schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních darů z rozpočtu obce Pašovice v roce 2019
pro:
CHARITA Uherský Brod 2.000 Kč
NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka 5.000 Kč
AUDIOHELP z.s. Uherský Brod 1.000 Kč
Letecký a modelářský klub Prakšice-Pašovice, o.s. 2.000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. 1.000 Kč
Český svaz včelařů, z.s. Uh.Brod 3.000 Kč
Sociální služby UH, Domov pro seniory Nezdenice 2.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smluv
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
RŮZNÉ
Návrh na uzavření smlouvy č. 1040007142/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení
Společnost VOLTECH s.r.o. zpracovává pro společnost E.ON Distribuce, a.s., projektovou
dokumentaci na stavbu: “Pašovice, u šicí dílny, kabel vedení NN“. V souvislosti
s projektovou přípravou a plánovanou realizací výše uvedené stavby by mělo v nezbytně
nutném rozsahu dojít i k dotčení pozemků p.č. 399, 1938/10, 1939, 1981/1 a 2025 v k.ú.
Pašovice na Moravě, zapsaných na LV 10001 pro Obec pašovice. Jedná se o umístění kabelu
NN, SV201, SS100, uzemnění. Členové zastupitelstva obdrželi návrh smlouvy a situační
výkres elektronicky dne 12.2.2019, nemají připomínky.
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ZO schvaluje smlouvu č. 1040007142/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemcích p.č. 399, 1938/10, 1939, 1981/1 a 2025 (zapsané na LV 10001 pro k.ú.
Pašovice na Moravě) pro společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A.Garstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 280 85 400, a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Návrh na uzavření smlouvy č. 1040010877/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení
Společnost VOLTECH s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci na stavbu: „Pašovice,
kabel NN“. V souvislosti s projektovou přípravou a plánovanou realizací této stavby by mělo
v nezbytně nutném rozsahu dojít k dotčení pozemků p.č. 2014, 1981/1, 2017 a 2025 v k.ú.
Pašovice na Moravě, zapsaných na LV č. 10001 pro Obec Pašovice. Jedná se o umístění
venkovního vedení NN, kabelu NN, podpěrného bodu NN, SV201, SS200 a uzemnění.
Členové zastupitelstva obdrželi návrh smlouvy a situační výkres elektronicky dne 12.2.2019,
nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 65/1/2019:
ZO schvaluje smlouvu č. 1040010877/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemcích p.č. 2014, 1981/1, 2017 a 2025 (zapsané na LV 10001 pro k.ú. Pašovice na
Moravě) pro společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A.Garstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice, IČO 280 85 400, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Most v části obce Požár
p. Řezníček informoval členy ZO o stavu reklamace mostu: modřínové dřevo je objednané
na pile Kelníky, stavební firma opravu provede v nejbližším termínu (dle počasí).
p. Sukup požaduje upozornit vhodným způsobem majitele psů, aby udržovali na veřejných
prostranstvích a travnatých plochách uvnitř obce pořádek a uklízeli exkrementy po svých
psech.
p. Řezníček informoval členy ZO, že v příštím týdnu bude provedeno geometrické zaměření
části pozemku p.č.st. 252 v k.ú. Pašovice na Moravě, který nabídla JEDNOTA SD Uherský
Ostroh obci Pašovice k odkoupení. ZO projedná na zasedání v dubnu 2019.
p. Řezníček informoval členy ZO, že firmu VOLTECH s.r.o. požádal o podání cenového návrhu
na zpracování projektové dokumentace na položení zemního kabelu VO v té části obce, kde
bude E.ON Distribuce a.s. pokládat zemní vedení NN.
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ZO pověřuje starostu obce Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce
nejpozději do 11.4.2019
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Hasíkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Hasíková 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 19.55 hod.
Zápis byl vyhotoven 14. 2. 2019
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

