Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 11. 12. 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 2.12.2019 do 11.12.2019,
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. 137/6/2019:
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:
- Projednání a schválení protokolu o předání a převzetí sportovních a dětských hřišť
z majetku Regionu Za Moravú do majetku obce Pašovice
- Schválení smlouvy o pachtu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu
Další návrhy na doplnění programu jednání nebyly podány.
Návrh usnesení č. 138/6/2019:
ZO schvaluje doplněný program 6. zasedání zastupitelstva, konaného dne 11.12.2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Ivanu Hlavínovou a p. Ludmilu Jurákovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 139/6/2019:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Ivanu Hlavínovou a p. Ludmilu Jurákovou
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Miluši Knechtlovou a p. Martina Hořínka.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 140/6/2019:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Miluše Knechtlová 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 14.11.2019 vypracovaly členky
kontrolního výboru, přednesla p. Hlavínová.
Z celkového počtu 20 usnesení byla schválena usnesení č. 117-122, 126-132, 135. Na vědomí
byla vzata usnesení č. 123-125, 134. Neschváleno usnesení č. 133. V ukládající části zápisu
byl uložen úkol k usnesení č. 136 – ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání ZO
nejpozději do 11.12.2019 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 141/6/2019:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 14.11.2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení rozpočtu obce Pašovice na rok 2020
Předseda finančního výboru na zasedání ZO v listopadu 2019 předložil návrh rozpočtu na rok
2020, který byl po doplnění zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce obce
od 20.11.2019 do 11.12.2019. Do návrhu rozpočtu byly zapracovány všechny finanční
požadavky na rok 2020. Ke schválení byl rozpočet vypracován v příjmové části na jednotlivé
položky a ve výdajové části na paragrafy. Členové ZO obdrželi návrh rozpočtu elektronicky.
Nikdo z přítomných členů zastupitelstva nenavrhl žádné další doplňky nebo změny.
Návrh usnesení č. 142/6/2019:
ZO schvaluje rozpočet obce Pašovice na rok 2020
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení sociálního fondu obce Pašovice na rok 2020
Sociální fond obce je schválen od 20.4.2005. Finanční prostředky z tohoto fondu jsou použity
na částečnou úhradu stravenek pro uvolněné funkcionáře, zaměstnance a pracovníky přijaté
do pracovního poměru v rámci veřejně prospěšných prací. Starosta navrhuje částku 25.000
Kč. Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 143/6/2019:
ZO schvaluje přípěvek do sociálního fondu obce Pašovice na rok 2020 ve výši 25.000 Kč
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Starosta předložil ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů,
která nabývá platnosti 1.1.2020, a která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 ze dne
16.9.2010. Členové zastupitelstva návrh vyhlášky obdrželi v předstihu elektronicky, navrhují
zvýšit místní poplatek za druhého a každého dalšího psa na 100 Kč. Návrh vyhlášky byl
opraven.
Návrh usnesení č. 144/6/2019:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Pašovice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení obecně závazné vyhlášky obce Pašovice č. 2/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Starosta předložil ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, která nabude platnosti 1.1.2020 a ruší obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2010 ze dne 16.9.2010. Vyhláška vymezuje konkrétní pozemky v majetku obce, na které
se místní poplatek vztahuje, a sazby poplatku.
Členové zastupitelstva obdrželi návrh vyhlášky elektronicky, nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 145/6/2019:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Pašovice č. 2/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení obecně závazné vyhlášky obce Pašovice č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starosta předložil ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která nabude platnosti 1.1.2020, a která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 ze
dne 20.6.2018. Členové ZO obdrželi návrh vyhlášky elektronicky, nemají k jejímu obsahu
připomínky.
Návrh usnesení č. 146/6/2019:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření PO MŠ Pašovice za období od 1.1.2019 do 30.9.2019
Starosta pověřil provedením kontroly p. Hlavínovou (předsedkyni kontrolního výboru) a p.
Knechtlovou (členku kontrolního výboru). Kontrola proběhla 12.11.2019 v budově mateřské
školy za přítomnosti ředitelky MŠ p. Štursové a účetní MŠ p. Šnajdarové. Ke kontrole byla
předložena kniha došlých faktur, pokladní kniha, doklady za období od 1.1.2019 do
30.9.2019. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné čerpání finančních prostředků ani
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zastupitelstva nemají k předloženým dokladům připomínky.
Návrh usnesení č. 147/6/2019:
ZO schvaluje zprávu o výsledku kontroly hospodaření v PO MŠ Pašovice za období
od 1.1.2019 do 30.9.2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku kontroly vyúčtování dotací na činnost spolků, poskytnutých v roce 2019
Zprávu připravily členky kontrolního výboru, předkládá předsedkyně p. Hlavínová. Zprávy
o vyúčtování jsou přílohou zápisu. Všechny spolky, kterým byla v roce 2019 poskytnuta
dotace na činnost na základě veřejnoprávní smlouvy, předložily v požadovaném termínu
vyúčtování, které je podkladem k provedení kontroly. Při přezkoumání doložených dokladů
nebyly shledány nedostatky a bylo konstatováno, že finanční prostředky byly využity v plné
výši a v souladu s provozovanou zájmovou činností. Nebyly shledány nedostatky ani porušení
závazných pravidel.
Návrh usnesení č. 148/6/2019
ZO schvaluje zprávu o výsledku
poskytnutých v roce 2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

kontroly vyúčtování dotací na činnost spolků,

Rozpočtové opatření č. 7/2019
Návrh rozpočtového opatření předkládá předseda kontrolního výboru, je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 149/6/2019:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení plánu práce na rok 2020
Plán práce předkládá starosta obce, členové ZO obdrželi elektronicky. Nikdo z členů ZO nemá
připomínky nebo požadavek na doplnění plánu práce.
Návrh usnesení č. 150/6/2019:
ZO schvaluje plán práce zastupitelstva obce Pašovice na rok 2020
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení žádostí k dotačním titulům na rok 2020
1. oprava chodníků v části obce Záhumní – žádost o dotaci podána Ministerstvu pro místní
rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP)
2. oprava opěrné zdi v potoku na návsi na pozemku p.č.st. 90 – žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova (MZE – SZIF).
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ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) na opravu chodníků v části obce Záhumní.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva zemědělství
– SZIF na opravu opěrné zdi v potoku na návsi na pozemku p.č.st. 90
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení protokolu o předání a převzetí sportovních a dětských hřišť z majetku
Regionu Za Moravú do majetku obce Pašovice
Starosta předložil k projednání protokol o předání a převzetí sportovních a dětských hřišť od
Regionu Za Moravú. Projekt byl zahájen v roce 2009, po ukončení doby udržitelnosti
projektu bude majetek předán obci formou daru, případně jiným vhodným způsobem. Na
předmětu předání neváznou žádné dluhy, věcná břemena ani jiné závady a závazky.
Členové ZO se s protokolem seznámili, nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 152/6/2019:
ZO schvaluje protokol o předání a převzetí dětských a sportovních hřišť z majetku Regionu
Za Moravú do majetku obce Pašovice
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Smlouva o pachtu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu – vodovod v části
obce Záhumní
Starosta obce informoval přítomné, že v rámci kolaudačního řízení na nově vybudovaný řad
kanalizace a vodovodu ve třech ulicích v místní části Záhumní je třeba předložit odboru
životního prostředí, vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Uherský Brod smlouvu o pachtu
a zajištění provozu na výše uvedenou stavbu, uzavřenou s provozovatelem ostatních
vodohospodářských zařízení v obci Pašovice – SVK a.s. Uherské Hradiště.
Členové zastupitelstva obce nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 153/6/2019:
ZO schvaluje smlouvu s firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866, o pachtu vodohospodářského zařízení a zajištění
provozu vodovodu pro veřejnou potřebu v rámci stavby „ZTV Pašovice“, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
RŮZNÉ
- starosta shromažďuje cenové návrhy na instalaci klimatizace do kulturního sálu v budově
KD č. 214, p. Karlík požaduje, aby oslovené firmy upřesnily nabídku, aby bylo možno
jednotlivé projekty porovnat. Zastupitelstvo bude projednávat na dalším zasedání.
Stanovení termínu pro svolání dalšího řádného zasedání
Starosta navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 13.2.2020.
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ZO pověřuje starostu obce Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce
nejpozději do 13.2.2020
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Knechtlovou, aby přednesla zprávu
návrhové komise.
Členka návrhové komise p. Knechtlová 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 19.50 hod.
Zápis byl vyhotoven 12. 12. 2019
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

