Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 26. 6. 2008
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:
Omluveni:

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

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání. Navrhl doplnit následující bod:
- Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Pašovice na období od 1.9.2008 do 31.8.2009
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 6, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jarmilu Mikulčíkovou a p. Jitku Hasíkovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 6, NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. ing. Vojtěcha Pekaře a p. Stanislava Maráška
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 6, NEHLASOVAL: 1
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o plnění usnesení přednesla p. Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru –
zpráva je přílohou zápisu. Na jednání dne 14.5.2008 byla z celkového počtu 7 usnesení
schválena usnesení č. 1,2,4. Usnesením č. 3 bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy na
pohostinství a kulturní sál s kavárnou s p. Komárkem ke dni 31.5.2008. Usnesením č. 5 ZO
pověřuje starostu zastupováním obce v akciových společnostech, sdruženích a svazech.
Usnesením č. 6 je finanční a kontrolní výbor pověřen zpracovat provozní řád zasedací
místnosti v podkroví KD – splněno. Na jednání dne 22.5.2008 byla z celkového počtu 7
usnesení schválena usnesení 1,2,4-6. V ukládací části zápisu bylo usnesením č. 3 uloženo
starostovi uzavřít nájemní smlouvu s novým provozovatelem pohostinství a kulturního sálu –
splněno. Usnesením č. 7 bylo starostovi uloženo svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do
26.6.2008 – splněno.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 6, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zpráva o dotacích na rok 2008
Zprávu přednesl starosta obce:
Krajský úřad Zlínského kraje poskytl obci Pašovice na opravy místních komunikací v roce
2008 dotaci 629.000,- Kč a návratnou finanční výpomoc 370.000,- Kč (finanční podíl obce je
260.329,- Kč).

-2Žádost o dotaci na vybavení SDH Pašovice – Krajský úřad Zlínského kraje vzhledem
k vysokému počtu žádostí zamítl žádost obci Pašovice.
Výstavba multifunkčního hřiště – dosud probíhá jednání.
Hlasování o schválení zprávy o dotacích v roce 2008: PRO 7
Usnesení bylo přijato
Zpráva o stavu a průběhu investičních akcí
Zprávu přednesl starosta obce:
- opravy mostů a dopravních značek budou provedeny po dokončení oprav MK
- autobusová zastávka – vydáno územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, po nabytí právní
moci bude zahájeno řízení o vydání stavebního povolení.
- sběrný dvůr – požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí, probíhá zkušební provoz.
Hlasování o přijetí zprávy o průběhu investičních akcí: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 2 na rok 2008
Návrh změn rozpočtu předložila předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková – je přílohou
zápisu: Příjmy:
+ 141.000
Výdaje:
+ 97.000
Financování: - 44.000
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 2 na rok 2008: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zpráva o připravenosti sportovního zařízení na letní sezónu
Zprávu přednesl starosta obce: tenisový kurt zaválcován, bazén natřen, napuštěn, vybudováno
WC pro personál (požadavek OHS), provedena oprava elektroinstalace. Provedena oprava a
seřízení chlorovacího zařízení. Provoz letního koupaliště zahájen 7.6.2008.
Hlasování o schválení zprávy o připravenosti sportovního zařízení na letní sezónu: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Program kulturních akcí na 2. pololetí 2008
Byl zrušen vánoční koncert PS DVOŘÁK z Uh.Brodu z důvodu nezájmu občanů.
Ostatní kulturní akce, se kterými se počítá v rozpočtu obce na letošní rok, budou uskutečněny.
Hlasování o schválení programu kulturních akcí na 2.pol. 2008: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Různé
- p. Jaroslav Fantura, Praha 10 – Petrovice, nabídl obci bezúplatný převod 1/50 pozemků
p.č. 2076, 2090 a 2152 v k.ú. Pašovice
Hlasování o schválení převodu pozemků: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
- obec Pašovice poskytla dle rozpočtu na rok 2008 příspěvek 50.000,- Kč na zajištění činnosti
SDH Pašovice. Příspěvek bude použit na nákup nových stejnokrojů a na zajištění oslavy
80.výročí založení SDH.
Hlasování o schválení vyplacení příspěvku na činnost: PRO: 7
Usnesení bylo přijato

-3- ředitelka MŠ Pašovice p. Renata Štursová žádá Obec Pašovice jako zřizovatele školy
o povolení výjimky z počtu dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním vyšším odborném vzdělávání, § 2 odst. 2 zákona č. 14/2005 Sb.,
a naplnit třídu mateřské školy do 28 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých.
Výjimka se žádá na období od 1.9.2008 do 31.8.2009 (školní rok 2008/2009)
Hlasování o schválení výjimky z počtu dětí na školní rok 2008/2009: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
- Připomínky občanů:
a) obec Pašovice na základě stížností občanů, kteří bydlí v části obce Záhumní, osloví
majitele pozemku, na kterém se scházejí modeláři, a upozorní jej na skutečnost,
že porušuje vyhlášku tím, že využívá plochu k činnosti, která k tomuto účelu není určena.
K provozování leteckého modelářství mohou být užity pouze plochy, které jsou schváleny
stavebním úřadem a mají zpracovaný a schválený provozní řád.
b) žádost p. Vlčnovského č. 113 o odstranění tují ve školní zahradě: starosta oslovil
pracovníky Zemědělského učiliště v Uh.Brodu – sdělili, že jediná možnost, jak vyhovět
p. Vlčnovskému, je postupná obměna výsadby. P. Vlčnovskému se tento způsob zdá
nedostačující. Úprava bude provedena v době vegetačního klidu dle návrhu pracovníků
SOU.
c) dne 19.5.2008 provedly pracovnice odb. ŽP MěÚ Uh.Brod ing. Sobková a ing. Veselá
místní šetření z podnětu p. Doležálka u RD č. 2 majitele p. Gregůrka. Před domem se
nacházelo značné množství stavebního odpadu a sutě, také na zahradě je uložena suť
a další odpady. Případ byl předán k prošetření Policii ČR v Uh.Brodě.
d) kaple – při obhlídce střechy bylo zjištěno, že k zatékání při přívalových deštích dochází
proto, že pod střešními okny jsou krátké plechy. Na opravu musí být objednána plošina,
provede místostarosta obce.
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 18.9.2008
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. ing. Pekaře, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. ing. Pekař 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 20.20 hod.

