Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 22. 5. 2008
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání. Navrhl doplnit následující body:
- schválení provozního řádu zasedací místnosti v podkroví kulturního domu
- žádost p. Radima Karlíka o využití části pozemku parc.č. 1986 k parkování před RD č. 141
- nabídka firmy CREATIVE DESIGN na zpracování projektu multifunkčního hřiště
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Marii Nedbalovou a p. Danu Kadlčkovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 9
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Milana Popelku a p. Josefa Gajdůška
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 9
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Schválení provozovatele kulturního sálu,pohostinství a baru č.p. 214 v obci Pašovice
Podané nabídky byly vyhodnoceny výběrovou komisí ve středu 21.5.2008.
Uchazeč č. 1: Petr Škařupa, Dolní Němčí – ŽL na provozování kulturní činnosti, nenavrhl
výši měsíčního nájmu, předložil podnikatelský záměr – výše uvedená nabídka nevyhověla
podmínkám výběrového řízení.
Uchazeč č. 2: Zdeněk a Hana Pálkovi, Velký Ořechov – ŽL na provozování hostinské
činnosti, navrhovaný nájem 15.000,- měsíčně, předložen podnikatelský záměr – nabídka
vyhověla podmínkám výběrového řízení.
Uchazeč č. 3: Polanský K. s.r.o., Bánov – ŽL na provozování hostinské činnosti, navrhovaný
nájem 16.000,- měsíčně, předložen podnikatelský záměr – nabídka vyhověla nabídkám
výběrového řízení.
Hlasování o schválení provozovatele KD č. 214 – Polanský K. s.r.o.: PRO: 8,
NEHLASOVAL: 1, PROTI: 0
Usnesení bylo schváleno
Stanovení výše měsíčního nájmu v KD č. 214
Starosta navrhl – na základě předložené nabídky p. Polanského – měsíční nájemné za provoz
pohostinství, kulturního sálu, kavárny a kadeřnictví v KD č. 214 16.000,-- Kč.
Hlasování o schválení měsíčního nájemného: PRO: 9

-2Provozní řád zasedací místnosti v podkroví KD č. 214
V podkroví kulturního domu, které užívá obec Pašovice, se nachází zasedací místnost
s maximální kapacitou 30 míst. Součástí zasedací místnosti je kuchyňka. Tyto prostory budou
využívány k pořádání schůzí zájmových složek obce a dalších menších akcí. Pořadatelé budou
povinni řídit se provozním řádem, který zpracovala a předkládá ke schválení předsedkyně
kontrolního výboru p. Marie Nedbalová (je součástí tohoto zápisu).
Hlasování o schválení provozního řádu zasedací místnosti v podkroví KD č. 214: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost p. Radima Karlíka, Pašovice 141, o možnost využití části pozemku parc. č. 1986
k parkování před RD č. 141
p. Karlík předložil žádost o využití obecního pozemku parc .č. 1986, který se nachází před
RD č. 141, k rozšíření zpevněné plochy před tímto domem s možností parkování vozidla.
Hlasování o schválení o využití části pozemku parc. č. 1986 v k.ú. Pašovice : PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Nabídka firmy CREATIVE DESIGN na vypracování PD multifunkčního dětského hřiště
Starosta obce předložil nabídku firmy CREATIVE DESIGN, Potoční 495/38, Štermberk, na
vypracování projektové dokumentace multifunkčních dětských hřišť pro naši obec. Akce je
financována z fondů EU pro Regionální operační program Střední Morava. Dotace by činila
90% nákladů na realizaci, obec by se podílela 10%. Projekt je možno realizovat v případě, že
se do něj přihlásí minimálně 5 obcí. Firma zajistí architektonickou studii v hodnotě 30.000 Kč
a zpracuje projektovou žádost v hodnotě 20.000 Kč. Tato cena je platná při účasti min. 5 obcí
a při celkové hodnotě projektu do 10 mil.Kč včetně DPH a všech uznatelných nákladů. .
Firma zpracuje projekt, vyřídí stavební povolení a žádost do evropských fondů.
Hlasování o schválení nabídky firmy CREATIVE DESIGN na vypracování PD dětského
multifunkčního hřiště: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Různé
p. Nedbalová: na základě opakovaného ústního požadavku p. Jahodové, Pašovice č. 1, vznáší
dotaz, kdy bude provedena oprava chodníku před výše uvedeným domkem. Starosta sdělil, že
v rozpočtu na letošní rok je vyčleněna částka 130.000 Kč a opravy chodníků v obci budou
provedeny v letních měsících.
p. Kadlčková vznesla dotaz, zda se budou v obci měnit povrchy chodníků (zámková dlažba).
Starosta sdělil, že výměna povrchu chodníků představuje několikamiliónovou investici, což
není v možnostech obce.
p. Mikulčíková: kdy bude zahájen provoz sběrného dvora? Starosta sdělil, že je podána žádost
o vydání kolaudačního rozhodnutí, sběrný dvůr se vybavuje zásahovými prostředky pro
likvidaci náhodné havárie. Občané obce obdrží letáky s přesnými informacemi o podmínkách
ukládání odpadů na sběrném dvoře (zajistí místostarosta).
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 26.6.2008
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-3Předsedající požádal člena návrhové komise p. Gajdůška, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Gajdůšek 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 Jaromír Čáp ve 20.35 hod.

