Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 12. 9. 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, konané 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 4.9.2019 do 12.9.2019,
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. 99/4/2019:
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, a navrhl jeho doplnění:
- Schválení smlouvy o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním stavby a
stavebního povolení (prodloužení vodovodu a kanalizace v místní části obce Záhumní.
Další návrh na doplnění programu nebyl podán.
Návrh usnesení č. 100/4/2019:
ZO schvaluje doplněný program 4. zasedání zastupitelstva, konaného dne 12.9.2019
Hlasování: PRO: 8
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. 101/4/2019:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Miluši Knechtlovou
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Ivanu Hlavínovou a p. Martina Hořínka.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 102/4/2019:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ivana Hlavínová a p. Martin Hořínek
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 13.6.2019 vypracovaly členky
kontrolního výboru, přednesla p. Hlavínová.
Z celkového počtu 16 usnesení byla schválena usnesení č. 83-93, 95. Na vědomí byla vzata
usnesení č. 94, 96, 97. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 98 – ZO ukládá
starostovi svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 12.9.2019 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 103/4/2019:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 13.6.2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání Závěrečného účtu Regionu Za Moravú za rok 2018
Návrh Závěrečného účtu RZM byl schválen na jednání členských obcí regionu, před
schválením byl zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí po dobu nejméně 15
dnů. Členové zastupitelstva obce se s obsahem návrhu seznámili, nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 104/4/2019:
ZO bere na vědomí závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2018
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení smlouvy o zrušení věcného břemene užívání
Obec Pašovice koupila v roce 2018 pozemek p.č. 3202/1 v k.ú. Pašovice na Moravě, na
kterém vázne věcné břemeno užívání. Byla vypracována smlouva o zrušení věcného
břemene z důvodu jeho nepotřebnosti. Členové ZO obdrželi návrh smlouvy elektronicky
3.9.2019, k jeho obsahu nemají připomínky. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 105/4/2019:
ZO schvaluje smlouvu o zrušení věcného břemene užívání k pozemku p.č. 3202/1 v k.ú.
Pašovice na Moravě, zapsaného na LV 10001 pro obec Pašovice a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Geometrickým plánem č. 501-141/2019 byl z pozemků p.č.st. 252 a pozemku p.č. 1961/51
vytvořen nový pozemek p.č. 3225 o celkové výměře 275 m2 (ostatní plocha, jiná plocha),
který je tvořen částečně zelenou plochou a částečně pozemkem pod chodníkem u potoku.
Tento pozemek byl oceněn znaleckým posudkem č. 7993-029-2019 ze dne 14.6.2019.
Členové zastupitelstva obdrželi podklady elektronicky 22.7.2019.
Návrh usnesení č. 106/4/2019:
ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 3225 (275 m2) od Jednota spotřební družstvo
v Uherském Ostrohu, Veselská 733, 687 24 Uherský Ostroh, IČ 00032310, za cenu dle
znaleckého posudku č. 7993-029-2019, a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
Hlasování: PRO: 7,
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 1982/1
Obec Pašovice je vlastníkem pozemku p.č. 1982/1, (ostatní komunikace, ostatní plocha) o
výměře 805 m2. Majitelé rodinného domu č. 60 v obci Pašovice požádali o odkoupení části
tohoto pozemku (70 m2), který prochází zahradou za jejich domem a který užívají. Členové
ZO obdrželi podklady elektronicky 3.9.2019, nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 107/4/2019:
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1982/1 (70 m2) v k.ú. Pašovice na Moravě,
zapsaného na LV 10001 pro obec Pašovice
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení nákupu pozemku p.č. 3226/2 v k.ú. Pašovice
Obec Pašovice má ve svém majetku místní komunikaci v části obce Chaloupky, která
částečně zasahuje do soukromého pozemku. Po dohodě s majiteli byl vypracován
geometrický plán č. 505-308-2019, dle kterého vznikne pozemek p.č. 3226/2 o výměře 12 m2
(ostatní plocha, ostatní komunikace). Tento pozemek byl oceněn znaleckým posudkem č.
8010-046-2019 ze dne 27.8.2019. Dokumenty jsou přílohou zápisu. Členové ZO obdrželi tyto
dokumenty elektronicky 3.9.2019, nemají námitek.
Návrh usnesení č. 108/4/2019:
ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 3226/2 (12 m2) v k.ú. Pašovice na Moravě za cenu dle
znaleckého posudku č. 8010-046-2019 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení smlouvy č. 1030052566/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k pozemku p.č. 2229 v k.ú. Pašovice pro E.ON Distribuce, a.s.
Společnost E.ON Distribuce a.s. se chystá rozšířit distribuční síť v Pašovicích ke stavbě
rodinného domu na pozemku p.č. 2218/2. Jedná se o kabelové vedení NN. Členové ZO
obdrželi podklady elektronicky dne 3.9.2019. Nemají připomínky. Návrh smlouvy je přílohou
zápisu.
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ZO schvaluje smlouvu č. 1030052566/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k pozemku p.č. 2229 v k.ú. Pašovice na Moravě pro E.ON Distribuce, a.s., F.A.Garstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400 (stavba „Pašovice, Johaník, p.č. 2218/2,
kabel NN“) a ověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Návrh rozpočtového opatření obdrželi členové ZO elektronicky 9.9.2019. Jedná se
o navýšení příjmů o 248.287,00 Kč, navýšení výdajů o 1.126.787,00 Kč. Financování výdajů
v částce 878.500,00 Kč bude kryto ze zůstatku roku 2018. Rozpočtové opatření je přílohou
zápisu.
Návrh usnesení č. 110/4/2019:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Studie sběrného místa u prodejny Jednota a možnosti získání dotace na jeho realizaci
Studii zpracovala firma Passive Architecture a představuje dvě varianty na umístění sběrného
místa – za budovou prodejny nebo podél potoku od hlavní silnice. K těmto studiím se musí
vyjádřit Hasičský záchranný sbor. Je možno podat žádost o dotaci na tuto akci u Ministerstva
životního prostředí. Návrhy obdrželi členové ZO elektronicky 15.8.2019. Nabízí se také
možnost zlepšit dostupnost a zřídit v obci více sběrných míst. Zastupitelé se touto
problematikou budou zabývat na dalším zasedání.
Návrh usnesení č. 111/4/2019:
ZO bere na vědomí studii na umístění sběrného místa u prodejny Jednota a informaci
o možnosti získání dotace na realizaci této akce.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Modernizace rozhlasové ústředny a ozvučení hřbitova
Firma MK hlas zapůjčila do kanceláře obecního úřadu zařízení, které kromě přímého hlášení
umožňuje také přípravu rozhlasových relací, které budou spuštěny automaticky ve dnech
volna nebo ve večerních hodinách. Nabízí také možnost zaslat textové zprávy na e-mail nebo
do mobilu formou SMS. Zařízení je zapůjčeno do konce roku 2019. Starosta bude členy ZO
informovat o zkušenostech z praxe.
Stejná firma připravila cenovou nabídku na ozvučení hřbitova, členům ZO byly finanční
nabídky zaslány elektronicky 22.8.2019.
Návrh usnesení č. 112/4/2019:
ZO bere na vědomí zprávu o možnosti modernizace rozhlasové ústředny a ozvučení
hřbitova
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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1.
Výměna radiátorů v budově MŠ byla realizována v červenci a srpnu 2019
2.
Stavba ZTV Pašovice II a III etapa – stavební práce dokončeny, čeká se na geodetické
zaměření, pak bude stavba předána investorovi a proběhne kolaudační řízení
3.
Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu právě probíhá, bude ukončena do
18.9.2019. Při výměně krytiny byl zjištěn havarijní stav spalinové cesty od plynového
kotle – starosta zajistil cenovou nabídku na jeho rekonstrukci – bude provedeno
takovou technologií, která umožní připojení kondenzačního kotle.
4.
Oprava kříže u hlavní silnice probíhá.
5.
Rekonstrukce přístřešku u rybníku probíhá, dokončení je plánováno na rok 2020
Členové ZO nemají dotazy nebo připomínky.
Návrh usnesení č. 113/4/2019:
ZO bere na vědomí informace o stavu investičních a neinvestičních akcí
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Informace o připravovaných kulturních akcích do konce roku 2020
Starosta předložil plán kulturních akcí:
- 28.9.2019 (15.00 hod.) drakiáda u poldru
- 20.10.2019 krojové hody v obci, právo bude předáno na Obecním úřadě v Pašovicích
- 2.11.2019 (15.00 hod.) tradiční setkání seniorů v kulturním domě
- 21.12.2019 zpívání u stromečku
Členové nemají připomínky nebo doplňující návrhy.
Návrh usnesení č. 114/4/2019:
ZO bere na vědomí informaci o připravovaných kulturních akcích do konce roku 2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení smlouvy o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním stavby
a stavebního povolení
Vzhledem k nutnosti vybudovat sítě v části obce Záhumní, navazující na kanalizační
a vodovodní řad, který se zavázali vybudovat manželé Knapovi, Pašovice 146, starosta
dojednal převod práv a povinností z územního souhlasu č.j.: OSU/0483/17/Ma a stavebního
povolení č.j.: OZP/1845/17-3 na Obec Pašovice. Finanční prostředky na realizaci této akce
byly zařazeny do rozpočtu obce v rozpočtovém opatření č. 4/2019. Členové ZO obdrželi
návrh smlouvy elektronicky, nemají připomínky. Starosta oslovil 3 firmy k podání cenové
nabídky na stavební práce, výběrové řízení bude provedeno 13.9.2019. Návrh smlouvy je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 115/4/2019:
ZO schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním
stavby č.j. OSU/0483/17/Ma a stavebního povolení č.j. OZP/1845/17-3 a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy a zajištěním výběrového řízení na dodavatele stavby „Prodloužení
vodovodu a kanalizace v obci Pašovice“

-6Různé
1.
p. Beníček informoval, že z obecního lesa bylo vytěženo smrkové dřevo, které bylo
napadeno kůrovcem.
2.
p. Sukup navrhuje odstranit větve ze stromů u hřiště na sportovním areálu,
aby se zabránilo zničení plotu.
3.
p. Řezníček informoval, že obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství na opravu
kříže u hlavní silnice (175.787,00 Kč).
4.
p. Řezníček obdržel žádost manželů Čechmanových o vyřešení vlastnictví pozemků
u objektu č. 239. Vzhledem k tomu, že písemnou žádost obdržel až 12.9.2019, členové ZO
nejsou s problematikou obeznámeni a budou se touto žádostí zabývat na příštím řádném
zasedání v listopadu 2019.
5. p. Řezníček informoval, že při opravě MK v části obce Čupy bylo zjištěno, že pod
vozovkou není kufr, proto byla provedena pouze minimální vysprávka. V roce 2020 je možno
získat dotace na opravu místních komunikací z MMR.
Stanovení termínu pro svolání dalšího řádného zasedání
Starosta navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 14.11.2019.
Návrh Usnesení č. 116/4/2019:
ZO pověřuje starostu obce Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce
nejpozději do 14.11.2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Hlavínovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Hlavínová 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 20.35 hod.
Zápis byl vyhotoven 13. 9. 2019
Zapisovatel: Jana Kůrová
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Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………
…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

