Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 13. 12. 2007
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluven:

Stanislav Marášek

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:
- Projednání a schválení ceny palivového dříví pro rok 2008, prodávaného z obecního lesa
formou samovýroby
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. ing. Vojtěcha Pekaře a p. Milana Popelku
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Marii Nedbalovou a Danu Kadlčkovou
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 24.10.2007 přednesla p. Marie Nedbalová, předsedkyně
kontrolního výboru - zpráva je součástí zápisu. Z celkového počtu 14 usnesení byla schválena
usnesení 1-6. V ukládací části zápisu byl uložen úkol k následujícímu usnesení: usnesení č. 8
– ZO ukládá FV zpracovat návrh rozpočtu na rok 2008 – úkol splněn, usnesení č. 14 – ZO
ukládá starostovi svolat řádné zasedání ZO do 13.12.2007 – úkol splněn. Na vědomí byla
vzata usnesení č. 7, 11 a 12.
Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení plánu práce ZO na rok 2008
Plán práce zpracoval starosta obce. Je součástí zápisu. Obsahuje rozpracované úkoly
a termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2008 (6 řádných zasedání každé 2 měsíce).
Hlasování o schválení plánu práce na rok 2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání žádostí o finanční příspěvky zájmových organizací na rok 2007 a 2008
ZŠ Prakšice požaduje příspěvek 3.000,- Kč na rok 2007 (zajištění dopravy žáků na koncert
do Prahy) a 7.000,- Kč na rok 2008 na zajištění mimoškolních aktivit žáků.
Hlasování o schválení příspěvku: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-2Žádost pořadatele Hubertovy jízdy 2007 p. Františka Juráka o finanční příspěvek.
Starosta obce navrhuje částku 4.000,- Kč, které budou vyplaceny do konce roku formou
proplacení dokladů o nákupu občerstvení a nealkoholických nápojů.
Hlasování o schválení příspěvku: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost pořadatelů Hubertovy jízdy 2008 o příspěvek 5.000,-- Kč. Místostarosta navrhuje
příspěvek poskytnout za podmínky, že pořadatelé provedou pro obec údržbové práce formou
brigád (údržba obecního lesa, rybníka,…). ZO proplatí příspěvek formou proplacení dokladů
o nákupu občerstvení a nealkoholických nápojů. P. Kadlčková poznamenává, že po této akci
se od pořadatelů požaduje úklid obce – jak zelených ploch, tak komunikací a chodníků.
Hlasování o schválení příspěvku: PRO: 8
Žádost TJ SOKOL Prakšice-Pašovice o příspěvek na činnost v roce 2008 v částce 25.000,Kč.
Starosta upozorňuje, že podle slov p. Josefa Kadlčka z Prakšic je TJ SOKOL před rozpadem –
výbor složil funkci a do konce roku 2007 se rozhodne o dalším vývoji. V rozpočtu obce je
vyčleněna částka 25.000,-- Kč, ale bude poskytnuta až v případě, že TJ SOKOL zajistí
veškerou činnost klubu. Příspěvek bude poskytnut na pokrytí dopravy dorosteneckého oddílu
na zápasy.
Hlasování o schválení příspěvku: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost spolku příznivců COUNTRY tanců o příspěvek 5.000,-- Kč na rok 2008, který by
byl použit na pořádání dětského odpoledne. Příspěvek bude poskytnut formou úhrady
předložených dokladů.
Hlasování o schválení příspěvku: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost Centra zdravotně postižených Zlínského kraje – pobočka Uherské Hradiště
o příspěvek na činnost v roce 2008 – 1.000,-- Kč.
Hlasování o schválení příspěvku: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení návrhu investičních a neinvestičních akcí na rok 2008
Návrh předložil starosta obce:
1. výstavba autobusové zastávky ve směru od Uherského Brodu
2. opravy místních komunikací a dobudování komunikací v koncových ulicích
3. vybavení sběrného dvora, jeho kolaudace a zahájení provozu
4. nákup rybí osádky do rybníka
5. údržba a výsadba obecního lesa, těžba
6. oprava mostů a lávek v obci
7. vybavení technických průkazů a úhrada zákonného pojištění na techniku, získanou od MO
Hlasování o schválení investičních a neinvestičních akcí na rok 2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení sociálního fondu obce na rok 2008
Sociální fond obce je tvořen 4% z objemu hrubých mez zaměstnanců a uvolněných
funkcionářů za rok 2007, přispívá se z něj na stravenky zaměstnanců a uvolněných
funkcionářů obce.
Hlasování o schválení sociálního fondu na rok 2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-3Rozpočet na rok 2008
Návrh rozpočtu zpracovaly členky finančního výboru. Byl zveřejněn na úřední desce a na
elektronické úřední desce od 28.11.2007 do 13.12.2007. Rozpočet je vyrovnaný, v příjmové
části počítá s částkou 5.132.000 Kč, ve výdajové části je rozpočtována částka 5.439.000 Kč.
Rozdíl bude krytý přebytkem hospodaření 790.000 Kč z roku 2007, ze kterého bude uhrazena
splátka úvěru 483.000 Kč. Podrobný rozpis rozpočtu je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 5 na rok 2007
Návrh úpravy rozpočtu zpracovaly členky finančního výboru, předkládá ke schválení
předsedkyně FV p. Mikulčíková. Návrh je součástí zápisu.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 5 na rok 2007: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Různé
Inventarizace majetku obce – provedením inventarizace je pověřena předsedkyně
kontrolního výboru p. Nedbalová – stanovila pracovní skupiny a ve dnech 27. a 28. 12. 2007
budou provedeny fyzické inventury.
Hlasování o schválení zprávy o průběhu inventarizace majetku obce: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Pronájem obecního bytu – starosta obce informoval členy ZO o podepsání nájemní smlouvy
na byt č.p. 128 v obci Pašovice od 11/2007. Nájemkyní je p. Gabriela Valášková – ZO bere na
vědomí.
Hlasování o pronájmu obecního bytu: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost p. Josefa Vlka, Prakšice č. 293, o převedení pozemku v trati Horní rybníčky –
parcelní číslo 2176 – z katastrálního území Pašovice do katastrálního území Prakšice –
převodem tohoto pozemku do k.ú. Prakšice se narovná hranice katastru mezi obcemi v části
obce Grefty (uživatelem pozemku je p. Zemánek, Prakšice) – převod se provede z důvodu
vyřešení vlastnických vztahů.
Hlasování o schválení převodu pozemku p.č. 2176 z k.ú. Pašovice do k.ú. Prakšice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Vyúčtování neinvestičního transferu TJ SOKOL Prakšice-Pašovice na rok 2007.
Předseda oddílu p. Kadlček předložil vyúčtování – faktury na úhradu dopravy dorosteneckého
oddílu na zápasy, nákup šusťákových souprav a fotbalových míčů.
Hlasování o schválení vyúčtování neinvestičního transferu: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádosti o převod pozemků do vlastnictví obce Pašovice
Zastupitelstvu obce byly doručeny 2 nabídky na odkoupení ideální 1/50 pozemků parc.číslo
2076, 2090 a 2152 v kat. území Pašovice – pozemky nabídl ing. Zálešák, bytem Šterneberk,
U Vrby 6, a p. Ludmila Kůrová, Pašovice č. 4. Jedná se o pozemky pod místními
komunikacemi v části obce Aleje a směrem do Greftů v Prakšicích. Pozemky byly nabídnuty
za cenu, která pokryje žadatelům náklady spojené s převodem. Nejedná se o pozemky
Singulární společnosti.
Hlasování o schválení odkoupení pozemků: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-4Stanovení ceny palivového dříví z obecního lesa
Místostarosta navrhuje zvýšit cenu palivového dříví, které obec prodává občanům formou
samovýroby v obecním lese. V letošním roce obec inkasovala za 1 m3 částku 60,-- Kč. Návrh
je 80,-- Kč za 1 m3.
Hlasování o schválení ceny palivového dříví od 1.1.2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Silvestrovské setkání občanů – členové ZO navrhují letos tuto akci nepořádat.
Diskuse
Místostarosta p. Gajdůšek reagoval na dopis p. Gaťaříka ve věci neumístění dopravní
značky v uličce k jeho rodinnému domku. Originál dopisu p. Gaťaříka je součástí tohoto
zápisu. Místostarosta vypracoval písemnou odpověď – požaduje kopii poslat každému členu
ZO a založit jednu kopii k zápisu. V dopise sděluje toto: „K Vašemu dopisu ze dne
30.11.2007 Vám sděluji, že jeho obsahem se zabývali členové zastupitelstva a tito na svém
zasedání dne 13.12.2007 přijali toto stanovisko: Pokud jde o problematiku umístění dopravní
značky, stanovisko, které Vám bylo tlumočeno dopisem ze dne 26.10.2007 a jehož zasláním
byl pověřen starosta obce, bylo přijato na zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2007. Toto
zůstává nezměněno. Dále Vám sděluji, že se jednalo o stanovisko zastupitelstva obce jako
kolektivního orgánu obce, kde každý jeho hlasující člen jedná jen za sebe“.
p. Vlk, Pašovice č. 232 – jako člen SDH Pašovice sděluje, že příspěvek 50.000,- Kč na rok
2008 bude použit na zajištění oslavy 80.výročí založení SDH a na nákup stejnokrojů pro nové
členy. Starosta připomněl, že členové ZJ SDH Pašovice byli při likvidaci požáru v Uherském
Brodě (sklad pneumatik) vysoce hodnocení za profesionální přístup.
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 7.2.2008
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Předsedající požádal členku návrhové komise p. Kadlčkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Kadlčková 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 Jaromír Čáp ve 20.35 hod.

