Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 11. 4. 2019
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Bc. Jitka Hasíková

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 1.4.2019 do 11.4.2019,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 8 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. 67/2/2019:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu. Nikdo z přítomných nenavrhl
jeho doplnění.
Návrh usnesení č. 68/2/2019:
ZO schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva, konaného dne 11.4.2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Miluši Knechtlovou a p. Martina Hořínka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 69/2/2019:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Miluši Knechtlovou a p. Martina Hořínka
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-2Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Jiřího Sukupa a p. Radima Karlíka.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 70/2/2019:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jiří Sukup a p. Radim Karlík
Hlasování: PRO: 8
Návrhová komise byla určena
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 13.2.2019 vypracovaly členky
kontrolního výboru, přednesla p. Hlavínová.
Z celkového počtu 17 usnesení byla schválena usnesení č. 50-58, 60-66. Na vědomí bylo
vzato usnesení č. 59. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 66 – ZO ukládá
starostovi svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 11.4.2019 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 71/2/2019:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 13.2.2019
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce za 1.čtvrtletí 2019
Zprávu zpracovali členové finančního výboru, přednesl p. Karlík. Zpráva je přílohou zápisu.
Členové ZO obdrželi elektronickou cestou dne 3.4.2019 – nemají připomínky.

1 – Daňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
5 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Finanční prostředky k 31.3.2019:
Stav ZBÚ - KB a.s.:
- ČNB:
Stav pokladny:
Nesplacený úvěr – KB a.s.:

Rozpočet
7.745.000,00
438.000,00
0
178.900,00
8.362.000,00
8.785.000,00
3.400.000,00
12.185.000,00
8.199.622,57
4.104.282,05
103.133,00
1.086.190,00

Skutečnost
2.601.391,46
120.358,01
0
38.100,00
2.759.849,47
1.383.385,19
287.565,00
1.670.950,19

%
33,59
27,48
21,30
33,00
15,75
8,46
13,71
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ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce Pašovice za 1.čtvrtletí 2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení účetní závěrky obce Pašovice k 31.12.2018
Členové zastupitelstva obdrželi podklady k účetní závěrce – rozvahu, výkaz zisku a ztráty
a přílohu za období 12/2018 elektronicky dne 6.3.2019. Nikdo z přítomných nevznesl
k podkladům dotazy nebo připomínky. O schvalování účetní závěrky byl vyhotoven protokol,
který je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 73/2/2019:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Pašovice za rok 2018 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení účetní závěrky PO MŠ Pašovice k 31.12.2018
Členové ZO obdrželi podklady k účetní závěrce – rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu za
období 12/2018 elektronicky dne 6.3.2019. K obsahu podkladů nevznesl nikdo z přítomných
členů ZO připomínky a dotazy. O schvalování účetní závěrky za rok 2018 byl vyhotoven
protokol, který je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 74/2/2019:
ZO schvaluje účetní závěrku PO MŠ Pašovice za rok 2018 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení dodavatele na akci „ZTV Pašovice – vodovod a kanalizace – lokalita II a III“
Výběrové řízení provedla firma Kaninga s.r.o., Březnická 5565, Zlín na základě usnesení
zastupitelstva obce č. 57/1/2019 ze dne 13.2.2019. Komise ve složení Ing. Petr Žáček, Mgr.
Jiří Sukup, Vlastimil Řezníček, Radim Karlík a Marek Beníček otevřela obálky s nabídkami dne
13.3.2019. Bylo podáno 6 nabídek:
1. SILAMO s.r.o., U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod, IČ 49970020
2. SVS-CORRECT s.r.o., Bílovice 513, IČ 25513141
3. Mites s.r.o., Cejl 825/20, Brno, IČ 25577174
4. ALSPO ZLÍN s.r.o., Kudlov 71, Zlín, IČ 26954532
5. Tomáš Vlk, Březnice 39, Zlín, IČ 04713133
6. Navláčil stavební firma s.r.o., Bartošova 5532, Zlín, IČ 25301144
Všichni uchazeči předložili nabídku v souladu s požadavky zadavatele. Po podrobném
prostudování a posouzení nabídek komise dle požadovaného kritéria – nejnižší nabídková
cena – vybrala firmu Mites s.r.o., Cejl 825/20, 602 00 Brno, IČ 25577174. Tato nabídka
splňovala veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a zároveň byla dle
stanoveného kritéria vyhodnocena jako cenově nejvýhodnější.
Protokol s přílohami je přílohou zápisu. Členové zastupitelstva obdrželi veškeré informace
elektronicky dne 2.4.2019, nemají připomínky.
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ZO schvaluje na základě provedeného výběrového řízení ze dne 13.3.2019 dodavatele
stavby „ZTV Pašovice, SO-01 Kanalizace jednotná, SO-02 Vodovod – lokalita II a III“ firmu
Mites s.r.o., Cejl 825/20, 602 00 Brno, IČ: 25577174, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Veřejně prospěšné práce v roce 2019
Starosta informoval přítomné členy ZO o možnostech přijetí pracovnice na údržbu obce
v letních měsících v rámci veřejně prospěšných prací, spolufinancovaných z dotačních
programů úřadu práce. Vzhledem k mimořádně nízké nezaměstnanosti jsou možnosti
umístění uchazečů o zaměstnání v rámci VPP velmi omezeny a pro obec nevýhodné. Přesto
účetní vypracuje projekt a požadavek bude na úřad práce podán.
Návrh usnesení č. 76/2/2019:
ZO bere na vědomí zprávu o možnosti využití finančního příspěvku od Úřadu práce v rámci
veřejně prospěšných prací na zaměstnání uchazečů o práci v roce 2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Výběr dodavatele na akci „Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu“
Starosta oslovil 6 firem se žádostí o podání cenové nabídky na výměnu střešní krytiny na
budově obecního úřadu. Zatím se nevyjádřily všechny firmy a některé podané nabídky
nebyly kompletní. Členové zastupitelstva požadují doplnění nabídek před provedením
výběrového řízení, aby rozhodnutí mohlo být objektivní. Výběrové řízení na zakázku malého
rozsahu proběhne v květnu, aby zastupitelstvo mohlo dodavatele schválit na dalším řádném
zasedání v červnu 2019.
Návrh usnesení č. 77/2/2019:
ZO pověřuje starostu obce zajištěním výběrového řízení na akci „Výměna střešní krytiny na
budově obecního úřadu“
Termín: 15.5.2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 vypracovali členové finančního výboru, předkládá p. Karlík.
Je přílohou zápisu. Členové zastupitelstva obdrželi dokument elektronicky 8.4.2019,
k předloženému návrhu nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 78/2/2019:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-5Schválení Systému náležité péče obce Pašovice, uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo
nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, klest, štěpka, větve) dle Nařízení EU č. 995/2010,
vytěžené na svých pozemcích
Starosta obce předložil ke schválení návrh systému náležité péče obce Pašovice, uvádějící
poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, klest, štěpka, větve) dle
Nařízení EU č. 995/2010, vytěžené na svých pozemcích (dále jen hospodářský subjekt).
Členové ZO obdrželi tento návrh elektronicky dne 18.3.2019, k jeho obsahu nemají
připomínky.
Návrh usnesení č. 79/2/2019:
ZO schvaluje Systém náležité péče obce Pašovice, uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo
nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, klest, štěpka, větve) dle Nařízení EU č. 995/2010,
vytěžené na svých pozemcích
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Různé
Žádost o finanční příspěvek na provoz
Starosta předložil žádost DS Lukov ze dne 2.4.2019 o poskytnutí finančního příspěvku na
provoz. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo již na letošní rok schválilo všechny příspěvky dle
schváleného rozpočtu na rok 2019, bude žádost zařazena do rozpočtu na rok 2020.
Žádost o pronájem pozemku
Dne 1.4.2019 podala p. Tamara Švestková, Suchá Loz č. 353, žádost o pronájem pozemku p.č.
2337 (celková výměra 7485 m2, způsob využití: zeleň, druh pozemku: ostatní plocha) a p.č.
2338 (celková výměra 3208 m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní
plocha) za účelem provozování zemědělské činnosti, pastvy pro koně. Členové zastupitelstva
nemají připomínky. Starosta obce zveřejní záměr na pronájem výše uvedených pozemků.
Návrh usnesení č. 80/2/2019:
ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2337 (cca 1320 m2 z celkové výměry 7485
m2, způsob využití: zeleň, druh pozemku: ostatní plocha) a části pozemku p.č. 2338 (cca
655 m2 z celkové výměry 3208 m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku:
ostatní plocha), které jsou zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Pašovice na Moravě
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost o vybudování přístupové komunikace
Dne 27.3.2019 podal p. Tomáš Vaněčka, Pašovice č. 267, žádost o vybudování přístupové
komunikace na části pozemku p.č. 2236 – jedná se o přístupovou komunikaci k rodinnému
domku č. 267 v obci Pašovice. Členové zastupitelstva se shodli na tom, že zpevnění
komunikace provedou až společně s opravami v jiných částech obce v následujícím období.
Návrh usnesení č. 81/2/2019:
ZO bere na vědomí žádost p. Tomáše Vaněčky, Pašovice č. 267, o vybudování zpevněné
přístupové komunikace k rodinnému domu č. 267 v obci Pašovice
Hlasování: PRO: 8
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Stanovení termínu pro další řádné zasedání ZO
Starosta navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 13.6.2019
Návrh usnesení č. 82/2/2019:
ZO pověřuje starostu obce Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce
nejpozději do 13.6.2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. Karlíka, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Karlík 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 20.05 hod.
Zápis byl vyhotoven 16. 4. 2019
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

