Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 24. 10. 2007
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Jaromír Čáp, Stanislav Marášek, ing. Vojtěch Pekař, Josef Gajdůšek,
Milan Popelka, Marie Nedbalová, Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková

Omluveni:

Dana Kadlčková

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání. Navrhl doplnit program o následující bod:
- Inventarizace majetku obce
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jitku Hasíkovou a Jarmilu Mikulčíkovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. ing. Vojtěcha Pekaře a Stanislava Maráška
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 8
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.

Kontrola plnění usnesení
Zprávu o plnění usnesení ze dne 29.8.2007 přednesla p. Marie Nedbalová, předsedkyně
kontrolního výboru - zpráva je součástí zápisu. Z celkového počtu 16 usnesení byla schválena
usnesení 1-6, 8, 9, 12 a 14. V ukládací části zápisu byl uložen úkol k následujícímu usnesení:
usnesení č. 16 – ZO ukládá starostovi obce svolat jednání ZO do 30.10.2007 – úkol splněn.
Na vědomí byla vzata usnesení č. 7, 10 a 13. Usnesením č. 11 pověřuje starostu obce
zastupováním v Mikroregionu Za Moravú a ve Sdružení Uherskobrodsko, usnesením č. 15
neschvaluje podnikatelský záměr p. Jitky Křižíkové, Kudlovice, na provozování hostinské
činnosti v objektu prodejny Jednota Pašovice.
Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění investičních akcí za uplynulé období
Zprávu přednesl starosta obce p. Čáp:
Kulturní dům: proběhla kolaudace, vydáno kolaudační rozhodnutí, byla provedena kontrola
čerpání dotace 600.000,- Kč, kterou poskytl Zlínský kraj – bez závad. Provedena kontrola
Krajské hygienické stanice, zaměřená na provoz – bez závad. Provedena úprava vstupních
dveří do kulturního sálu – opatřeny panikovým kováním.
Rybník: proběhla kolaudace, čeká se na vypracování provozního řádu (ing. Horký).
Provedena výsadba zeleně. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí obec požádá o

-2provedení kontroly čerpání dotace, kterou poskytla Agentura ochrany přírody Ministerstva
zemědělství – kontrolu provede FÚ Uh.Hradiště. V současné době probíhá napouštění.
Sběrný dvůr: stavba dokončena, firma RUMPOLD vypracovala nabídku na dodávku zařízení
sběrného dvora (cca 130.000,-). Obec dokoupí ještě jeden kontejner na železo. Po dokončení
vybavení (zřejmě na jaře příštího roku) bude požádáno o kolaudaci.
Kanalizace na Záhumní: dokončena.
Vodovod na Záhumní: zemní práce dokončeny, SVK požaduje armatury zahraniční výroby,
které bylo nutno objednat z Itálie, během příštího týdne proběhne montáž. Trasy vodovodu
byly na základě požadavku SVK prodlouženy cca o 50 metrů (bude nutno po dohodě
s dodavatelem dofinancovat v roce 2008).
Hlasování o schválení zprávy o plnění investičních akcí: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zprávy komisí a výborů o činnosti za 3.čtvrtletí 2007
Podrobné zprávy jsou součástí zápisu
Komise výstavby, ing. Pekař: scházela se podle potřeby. Spolupracovala při realizaci inv.a
neinvestičních akcí, spolupráce na úpravách rozpočtu a při komplexní pozemkové úpravě
v k.ú. Pašovice. Vypracovala vyjádření ke stavebním řízením.
Sociální komise, p. Hasíková: členky poskytují informace žadatelům o sociální služby a
dávky. Ve druhém a třetím čtvrtletí provedla šetření ve dvou problémových rodinách, z nichž
jeden případ byl předán odd. sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Uh.Brodě.
Kontrolní výbor, p. Nedbalová: členky výboru provádějí kontrolu usnesení ZO, předsedkyně
výboru kontrolovala docházku členů na jednání ZO. Proběhla kontrola plnění závazků vůči
obci a čtvrtletně se provádí kontrola stavu peněžní hotovosti v pokladně obecního úřadu.
Finanční výbor, p. Mikulčíková: vypracování zprávy o čerpání úvěru na rekonstrukci KD,
vypracování rekapitulace rekonstrukce KD – náklady celkem (úvěr, dotace, vlastní zdroje),
úhrady faktur. Rekapitulace rozpočtu a návrhy změn, zapracování investičního transferu KÚ
ZK na rekonstrukci KD do rozpočtu, příprava podkladů pro případné zpracování nájemní
smlouvy na byt v MŠ (výše nájemného za 1 m2 ).
Kulturní a školská komise, p. Kadlčková: kvůli nepříznivému počasí se nekonal dětský den
na letním koupališti. Drakiáda se konala 23.9. – účast rodičů i dětí byla velká. Dne 31.8.2007
se mimo plán činnosti uskutečnila návštěva Slováckého divadla v Uh.Hradišti. Komise se
scházela dle potřeby příprav jednotlivých akcí.
Hlasování o schválení zpráv o činnosti komisí a výborů: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2007
Návrh změn rozpočtu předložila předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková. Návrh je
součástí zápisu.
Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 4 pro rok 2007: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů v roce
2008 předložil starosta obce. Navrhuje ponechat částku 310,-- Kč za 1 osobu.
Hlasování o schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Příprava investičních a neinvestičních akcí na rok 2008
- Výstavba autobusové zastávky
- Realizace vodovodních přípojek k budově kulturního domu a obecního úřadu
- Prodloužení místních komunikací a chodníků
- Nákup nábytku do podkroví kulturního domu (židle, stoly, věšáky, kuchyňka)
- Zakoupení měřidel rychlosti vozidel
- Nákup kamerového systému
- Oprava mostů a lávek, řešení eroze
Hlasování o schválení investičních a neinvestičních akcí na rok 2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Příprava rozpočtu na rok 2008
Přípravou rozpočtu se budou zabývat členky finančního výboru ve spolupráci s účetní a
starostou. Členové ZO předloží své požadavky do 15.11.2007 na OÚ nebo p. Mikulčíkové.
Návrh rozpočtu bude projednán a schválen na dalším jednání ZO.
Hlasování o schválení přípravy rozpočtu na rok 2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost o pronájem obecního bytu
Na obecní úřad byly doručeny 2 žádosti o pronájem obecního bytu č. 128.
p. Gabriela Valášková z Nezdenic žádala 17.9.2007 o pronájem z důvodu řešení svízelné
životní situace. Ve středu 24.10.2007 telefonicky svoji žádost zrušila, neboť se rozhodla po
dohodě s rodiči řešit svoji bytovou situaci jiným způsobem.
p. Jiří Němeček podal žádost o pronájem dne 15.10.2007. V žádosti neuvedl místo svého
současného pobytu, ale sdělil, že má přítelkyni se dvěma dětmi, se kterou nemá kde bydlet.
Starosta zjistil, že jeho přítelkyně je spolumajitelkou rodinného domku č. 201 v obci Prakšice.
Hlasování o schválení pronájmu p. Jiřímu Němečkovi: PRO: 0, PROTI: 7,
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1
Zastupitelstvo obce Pašovice neschvaluje pronájem obecního bytu p. Jiřímu Němečkovi
Projednání žádosti o finanční příspěvek na konání Hubertovy jízdy
Vzhledem k tomu, že v současné době obec nemá volné finanční prostředky, bude žádost
projednána na prosincovém zasedání
Hlasování o přesunutí bodu jednání na prosincové zasedání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Různé
Pozemková úprava – nabídka pozemků obci: p. Barcalová Františka, bytem Jesenice,
nabídla obci Pašovice celý podíl po Karlu Kostelníkovi na LV 75 (1/42) Singulární
společnosti. Pozemkový úřad Uh.Hradiště doručil obci nabídku p. Aloise Rektoříka, bytem
Buchlovice, na darování pozemků p.č. 559/4 a 1637 v k.ú. Pašovice státu. Vzhledem k časové
náročnosti přijetí daru státem by nebylo možno nabízené pozemky použít pro společná
zařízení a jiné využití přijatých pozemků do vlastnictví státu pozemkovým úřadem zákonná
úprava neumožňuje. Proto byla učiněna nabídka obci Pašovice.
Hlasování o schválení přijetí nabídky pozemků obci Pašovice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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nedoslýchavých v ČR: obec poskytla neinvestiční dotaci 1.000,- Kč, která byla použita na
úhradu části nájemného za kancelář poradenského centra v Uh. Hradišti v roce 2007.
Hlasování o schválení vyúčtování poskytnuté dotace: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Inventarizace majetku obce: starosta obce Pašovice pověřuje předsedkyni kontrolního
výboru p. Nedbalovou provedením inventarizace majetku obce, a to v termínu do 30.11.2007
inventury majetku, a k 31.12.2007 dokladovou inventuru.
Hlasování o schválení provedení inventarizace: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 13.12.2007
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Předsedající požádal člena návrhové komise p. Maráška, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Marášek 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.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Jaromír Čáp
ve 21.05 hod.

