Výpis z usnesení č. 5/2011
7. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 1.12.2011
v Paskově
--------------------------------------------------------------1. Zastupitelstvo města schvaluje navržený program zasedání:
1. Schválení pořadu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 4/2011 ze 6. zasedání ZM
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 6. a 7. zasedáním ZM
5. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro SDH
6. Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM,
za práci v orgánech města v roce 2011
7. Majetkové záležitosti
8. Zpráva o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí
Region Slezská brána v roce 2011
9. Žádosti společenských organizací o navýšení příspěvku
na činnost v roce 2011
10. Rozpočtové opatření ZM č. 3/2011
11. Rozpočtové provizorium na rok 2012
12. Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2012
13. Žádost o poskytnutí návratné půjčky – Matěj Drahoslav
14. Přijetí daru – nadačního příspěvku od Nadačního fondu KIMEX
15. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
16. Závěr
2. Zastupitelstvo města určuje dva členy – ověřovatele zápisu
a usnesení: pana Jiřího Kupku a pana Tomáše Matějného.
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
č. 4/2011 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Paskov
4. a) Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti orgánů
města mezi 6. a 7. zasedáním ZM
b) Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na 8. zasedání
ZM vyjádření k nápravě chyb zjištěných při kontrolní činnosti
kontrolního výboru.
5. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši
16.000 Kč.
6. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančních darů za rok
2011 členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
města, jako odměnu za práci v orgánech města – viz příloha k bodu
programu č. 6.
7. a) Zastupitelstvo města rozhodlo o stažení z programu nabídky
darování částí pozemků parc.č. 228/13, 228/15 a 230/2 k.ú.
Oprechtice.
b) Zastupitelstva města schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.
č. PK 1052/11 v k.ú. Paskov Městu Paskov od Pozemkového fondu ČR,
Krajské pracoviště pro MSK.
8. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledcích kontroly
hospodaření svazku obcí Region Slezská brána v roce 2011.
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Paskov v roce 2011 o částku 6.825 Kč na činnost klubu.
b) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení příspěvku Pionýrské
skupině Paskov v roce 2011 o částku 2925 Kč na činnost dětského
oddílu v klubovnách.
c) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení příspěvku organizaci
Orel jednota Paskov v roce 2011 o částku 100.000,- Kč.
Navýšení příspěvku bude použito na úhradu záloh na odběr plynu
a elektrické energie dle platných smluv. Tato částka je zálohou
na příspěvek v roce 2012, který bude stanoven po vyhodnocení provozu
nafukovací haly v roce 2011.
10. a) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 3/2011
b)
A) Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 500 000 Kč včetně v těchto případech:
I. rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů
nebo
II. jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města v rámci
stanovených závazných ukazatelů)
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada města samostatně
provádět jen v případech:
I. kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu
města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení
možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady
II. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a
dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován
B) Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření
mimo rozsah stanovený radě města

11. a) Zastupitelstvo města schvaluje
rok 2012 ve znění:
Z rozpočtu města lze hradit pouze
ročně se pravidelně opakující)
- Nutné opravy a údržby městského
- Doplatky akcí smluvně vázaných,
2011

rozpočtové provizorium města na
provozní náklady (položky každomajetku
případně rozpočtovaných v roce

b) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová provizoria na rok 2012
příspěvkových organizací Mateřská škola Paskov do výše ¼ finančních
prostředků rozpočtovaných na rok 2011 tj. maximálně 522.250 Kč

-3 a Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek do výše ¼ finančních
prostředků rozpočtovaných na rok 2011 tj. maximálně 1.341.125 Kč
Z rozpočtu příspěvkových organizací lze hradit pouze náklady na
provoz jednotlivých zařízení (položky každoročně pravidelně se
opakující), nutné opravy a údržby budov, případně movitého majetku.
c) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová provizoria Místních
knihoven Paskov a Oprechtice na rok 2012 - čerpání finančních
prostředků je povoleno pouze do výše ¼ finančních prostředků
rozpočtovaných na rok 2011, tj.215 500,- Kč.
Rozpočtová provizoria na rok 2012 jsou platná do schválení rozpočtu
města na rok 2012, nejdéle do 31. března 2012.
12. Zastupitelstvo města bere na vědomí harmonogram prací při sestavování rozpočtu Města Paskov na rok 2012.
13. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí návratné půjčky ve výši
15.000 Kč.
14. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – nadačního příspěvku
ve výši 100.000 Kč od Nadačního fondu KIMEX ( IČ:286 16 057) na
podporu činnosti organizací, občanských sdružení a spolků v oblasti
sportu, kultury a vzdělávání působících ve městě Paskov.
15. a) Zastupitelstvo bere na vědomí informace starosty o průběhu stavby
Cyklostezky Ostrava – Beskydy,
b) místostarosty Ing. Klimundy
- o průběhu reklamačního řízení stavby Komunitního centra Paskov
(Sokolovny),
- stavby „Místo pro přecházení přes silnici III/4841 a chodník
pro pěší u parcely č. 165/4, k.ú. Oprechtice ve Slezsku, místo
pro přecházení přes silnici III/4841 a chodník pro pěší
u parcely č. 206,k.ú. Oprechtice ve Slezsku a chodník pro pěší
Oprechtice-Paskov u silnice III/4841 Paskov – Krmelín,
c) místostarosty Ing. Pohla o jednáních ve věci optimalizace
veřejné dopravní obsluhy města,
d) místostarosty Ing. Bělíka o zajištění zimní údržby ve městě
a výsledku jednání ve věci omezení průjezdu kamiónů přes
Oprechtice

Ověřovatelé usnesení:

Petr Baďura
starosta města

Jiří Kupka
Tomáš Matějný
Úplné znění usnesení je uloženo na městském úřadě.

Výpis ze zápisu
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 1.12.2011
v Paskově
----------------------------------------------------------------Přítomno: 19 členů zastupitelstva města
2 členové zastupitelstva města omluveni
4 hosté
Zasedání Zastupitelstva města Paskov zahájil a řídil starosta města.
V úvodu starosta vyzval přítomné k minutě ticha za zemřelou paní Helenu
Zaluskou, která pracovala na městském úřadě jako pokladní. Starosta
následně seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva města,
který byl oproti pozvánkám rozšířen o bod 13 a 14 programu.
MUDr. Haladejová podala návrh na doplnění programu o žádost Klubu
seniorů Oprechtice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč
na vánoční koncert pořádaný dne 17. prosince 2011 v sále Kulturního
domu v Oprechticích.
Starosta odpověděl, že schválení poskytnutí finančního příspěvku Klubu
seniorů Oprechtice je v kompetenci rady města, proto žádost předloženou
MUDr. Haladejovou nezahrnul do programu tohoto zasedání.
Jiný návrh na doplnění programu zasedání ZM nebyl předložen.
1. Zastupitelstvo města schválilo 17 hlasy (přítomno 17 členů ZM)
navržený program zastupitelstva města:
1. Schválení pořadu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 4/2011 ze 6. zasedání ZM
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 6. a 7. zasedáním ZM
5. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro SDH
6. Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM,
za práci v orgánech města v roce 2011
7. Majetkové záležitosti
8. Zpráva o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí
Region Slezská brána v roce 2011
9. Žádosti společenských organizací o navýšení příspěvku
na činnost v roce 2011
10. Rozpočtové opatření ZM č. 3/2011
11. Rozpočtové provizorium na rok 2012
12. Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2012
13. Žádost o poskytnutí návratné půjčky – Matěj Drahoslav
14. Přijetí daru – nadačního příspěvku od Nadačního fondu KIMEX
15. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
16. Závěr
2. Starosta podal návrh na dva členy – ověřovatele zápisu a usnesení
pana Jiřího Kupku a pana Tomáše Matějného. Jiný návrh podán nebyl.
Zastupitelstvo města určilo 15 hlasy, 2 členové ZM se zdrželi hlasování,
(přítomno 17 členů ZM) dva členy – ověřovatele zápisu a usnesení pana
Jiřího Kupku a pana Tomáše Matějného.
3. Kontrola plnění usnesení č. 4/2011 ze 6. zasedání ZM, bod 4 c)
Záležitost přijetí opatření ke zlepšení bezpečnostní situace v městě
je předjednána v rámci DSO Olešná a DSO Slezská brána a bude předmětem
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usnesení nebyly vzneseny žádné dotazy.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM)
na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 4/2011 ze 6. zasedání zastupitelstva města Paskov.
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 6. a 7. zasedáním ZM
a) Za radu města podal informaci pan Sýkora. Rada města zasedala 5x
řádně. Členové zastupitelstva města jsou o činnosti rady města
informováni prostřednictvím zápisů z RM, které jsou jim zasílány.
Starosta vyzval členy ZM, aby nezveřejňovali osobní údaje, které jsou
uvedeny v zápisech RM z důvodu ochrany osobních údajů.
Za finanční výbor podal zprávu Bc. Michálek. Výbor projednával vyřazení
majetku města, návrh odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy
ZM, návrhy na zhodnocení finančních prostředků města, investiční akce na
rok 2012. Zápis z jednání FV je uložen na městském úřadě.
Za kontrolní výbor podal zprávu Ing. Pauk. Kontrolní výbor se sešel 2x.
Byly určeny dvě kontrolní skupiny, které provedly kontrolu plnění
usnesení rady města. Za 1. skupinu podal zprávu pan Kupka za 2. skupinu
pan Šugar. Zápisy z kontrol jsou uloženy na městském úřadě.
Ing. Pauk dále uvedl, že se KV zabýval kontrolou účasti členů na
jednáních kontrolního výboru a účastí na kontrolní činnosti a dále se
zabývali budoucím provozem kina v Paskově.
Všech 7 přítomných členů kontrolního výboru se vyjádřilo pro budoucí
zachování provozu kina a pořízení nového promítacího zařízení. Zápis
z jednání kontrolního výboru je uložen na městském úřadě.
Se souhlasem vedoucích kontrolních skupin bude vyjádření k nápravě chyb
zjištěných kontrolním výborem předloženo na dalším zasedání ZM.
Zastupitelstvo města uložilo 17 hlasy, l člen ZM se zdržel hlasování
(přítomno 18 členů ZM), radě města předložit na 8. zasedání ZM vyjádření
k nápravě chyb zjištěných při kontrolní činnosti kontrolního výboru.
O činnosti Osadního výboru Oprechtice podala zprávu MUDr. Haladejová.
Osadní výbor projednával zřízení posezení u KD Oprechtice (stoly, lavice
a osvětlení), žádost paní Hany Vařekové - zřízení příjezdové komunikace
ke stavebním pozemkům, stížnost občanů na hluk v oblasti areálu bývalé
Prefy. Osadní výbor požaduje osazení výstražných značek na začátku a
konci Oprechtic. Zápis z jednání Osadního výboru je uložen na MěÚ.
MUDr. Haladejová dále uvedla, že dne 17.12.2011 pořádá Klub seniorů
Oprechtice „Vánoční koncert“. Část nákladů bude hrazena ze sponzorských
darů a na část ve výši 10.000 Kč požadují mimořádný příspěvek od Města
Paskov.
Starosta sdělil, že pořádání Vánočního koncertu v Oprechticích bylo
projednáváno v radě města. V tomto termínu je pořádán v Paskově Vánoční
jarmark. Na jednání rady bylo navrženo, aby za účelem využití kina
v Paskově, se tento koncert, pokud s tím Klub seniorů v Oprechticích
bude souhlasit, uskutečnil v sále kina s kapacitou 200 míst s tím, že
by byla zajištěna doprava občanů Oprechtic do Paskova.
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Prefy a dále je jednáno s vlastníky firem v tomto areálu o přijetí
dalších opatření ke snížení hluku.
Za komisi pro územní plánování, životní prostředí a bydlení podal zprávu
Ing. Pohl. Komise se sešla 3x. Hlavní body, které projednala jsou
žádosti o změnu územního plánu - již jsou postoupeny firmě, která
zpracovává ÚP, bezpečnostní zpráva Biocelu Paskov a.s. a žádosti
o povolení kácení dřevin.
Za komisi pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport podal zprávu Mgr.
Raška. Komise zasedala 1 x. Zabývala se stavem mládežnické základny a
zapojením dětí v městě ve sportu a kultuře. Dále se komise zabývala
využitím kina v následujících letech v souvislosti s digitalizací filmů.
Uvedl, že obdobná situace s využitím kina nastane i v Městě Vratimov,
proto doporučil v této záležitosti vstoupit v jednání s MěÚ Vratimov.
Starosta doporučil zorganizovat na téma využití kina work shop.
Dále vyzval členy ZM, aby podali návrh radě města na členy do školské
rady z důvodu, že pan Sýkora a pan Soukup požádali o uvolnění ze školské
rady.
Za komisi ochrany veřejného pořádku, dopravy a spojů podal zprávu
Ing. Klimunda. Komise zasedala 2 x, projednala a doporučila možnost
prodloužení autobusové linky č. 39 do centra města dále projednávala
bezpečnostní situaci v městě. Komise své náměty předložila RM, která se
bude zabývat touto problematikou.
Ing. Pohl podal podrobnější informaci o jednáních k prodloužení trasy
autobusové linky č. 39 do centra města. Za účelem prodloužení linky č.
39 předložil KODIS nabídku ve výši cca 400.000 Kč. Ing. Pohl dále uvedl,
že je vedeno jednání k optimalizaci linky č. 370, která by měla být
převedena do dopravní obslužnosti hrazené krajem.
Paní Maršálková uvedla přehled činnosti SPOZ za rok 2011. Sbor se schází
pravidelně 1 x za měsíc. Provádí vítání dětí, zúčastňuje se slavnostního
ukončení docházky do MŠ, ZŠ, zahájení školního roku v ZŠ, provádí
návštěvy jubilantů u příležitosti zlaté svatby a diamantové svatby.
Za radu Paskovského zpravodaje podal zprávu MVDr. Pejhovský. Mimo jiné
uvedl, že zpravodaj vychází v barevném podání co 2 měsíce, radě města
byl předložen ceník za inzerci ve zpravodaji – bez poskytování slev.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy (přítomno) informace
o činnosti orgánů města mezi 6. a 7. zasedáním ZM.
5. Starosta předložil členům ZM návrh smlouvy mezi MSK a Městem Paskov
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH – digitální stanice do auta. K předložené
smlouvě nebyly vzneseny žádné dotazy.
Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy přijetí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 16.000
Kč.
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členy ZM, za práci v orgánech města v roce 2011.
Ing. Pohl uvedl, že návrhy na výši odměn byly vyžádány od předsedů
výborů a komisí, následně byly projednány ve finančním výboru, který
navrhnul pro členy FV a KV, kteří nejsou členy ZM odměnu ve výši 400 Kč
za účast a člena a 300 Kč za účast a člena pro Osadní výbor.
Ing. Pauk sdělil, že obdržel od Ing. Pohla materiály, kde byl návrh
odměny z roku 2007 ve výši 450 Kč. Po příslušné valorizaci navrhnul pro
členy KV, kteří nejsou členy ZM, odměnu ve výši 500 Kč za účast na
jednání, případně kontrolní činnosti a člena.
MUDr. Haladejová uvedla, že navrhla pro členy Osadního výboru Oprechtice
odměnu ve výši 400 Kč a to z důvodu, že členové pracují aktivně a
obětavě.
Ing. Pohl vyzval členy ZM, aby se vyjádřili k výši odměn členů výborů,
kteří nejsou členy ZM. Dále uvedl, že se přiklání k návrhu finančního
výboru tj. částce 400 Kč za zasedání a člena.
Bc. Michálek uvedl, že obdržel navrhovanou odměnu pro členy Osadního
výboru ve výši 300 Kč za účast a člena.
Starosta uvedl, že se zúčastnil konference, kde ve svém vystoupení
ministr financí Kalousek pokáral starosty, že výdaje měst a obcí na mzdy
a odměny v roce 2011 nebyly sníženy tak, jak se stalo rozhodnutím vlády
v případě odměn uvolněných starostů a dalších funkcionářů o 5%
k 1.1.2011.
V oblasti příjmů pro rok 2012, resp. výnosů ze sdílených daní, zatím
nelze potvrdit úroveň předchozích let. Oproti tomu na straně výdajů
dojde jistě k nárůstu z důvodu zvýšení DPH a cen za energie.
Pro členy Osadního výrobu Oprechtice, kteří nejsou členy ZM navrhnul
odměnu ve výši 400 Kč za účast a člena.
Po další diskuzi Ing. Klimunda uvedl, že ZM má pravomoc podat návrh a
hlasovat. Podpořil návrh starosty a navrhnul pro členy KV, FV a Osadního
výboru Oprechtice, kteří nejsou členy ZM, odměnu ve výši 400 Kč za účast
a člena.
O předloženém návrhu bylo následně hlasováno.
a) Zastupitelstvo města schválilo 15 hlasy, 4 členové ZM se zdrželi
hlasování odměnu ve výši 400 Kč na zasedání a člena kontrolního,
finančního a osadního výboru, který není členem zastupitelstva města.
b) Dále bylo hlasováno o výši odměn členů komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy odměny pro členy komisí, kteří
nejsou členy zastupitelstva města.
7. Majetkové záležitosti
a) Ing. Klimunda přečetl nabídku na darování části pozemků, které mají
být využívány jako příjezdová komunikace ke stavebním pozemkům. V rámci
diskuze k předložené nabídce vzniklo několik nejasností, proto byla tato
nabídka stažena z programu s tím, že tato záležitost bude znovu
projednána s majitelkou pozemků.
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hlasování, o stažení z programu nabídky darování částí pozemků parc.č.
228/13, 228/15 a 230/2 k.ú. Oprechtice.
b) Zastupitelstva města schválilo 18 hlasy, 1 člen ZM se zdržel
hlasování, bezúplatný převod pozemku parc. č. PK 1052/11 v k.ú. Paskov
Městu Paskov od Pozemkového fondu ČR, Krajské pracoviště pro MSK.
8. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM)
zprávu o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí Region Slezská
brána v roce 2011.
9. Starosta předložil k projednání žádosti společenských organizací
o navýšení příspěvku na činnost v roce 2011. Kopie žádosti obdrželi
členové ZM při prezenci.
a) Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM)
navýšení příspěvku Klubu důchodců Paskov v roce 2011 o částku 6.825 Kč
na činnost klubu.
b) Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy, l člen ZM se zdržel
hlasování, navýšení příspěvku Pionýrské skupině Paskov v roce 2011
o částku 2925 Kč na činnost dětského oddílu v klubovnách.
c) K žádosti Orla jednota Paskov starosta uvedl, že současné smlouvy
o dodávce plynu a el. energie budou ze stávajícími dodavateli ukončeny
a budou sepsány nové smlouvy s dodavateli, kteří byli vysoutěženi
v e-aukci. Musí se však doplatit zálohy na plyn i el. energii dle
stávajících smluv.
MUDr. Ožana mimo jiné uvedl, že pokud bude tato žádost schválena,
požaduje snížení příspěvku pro Orla jednota Paskov o schválenou částku
v roce 2012. Dříve schválena částka 400.000 Kč pokrývá náklady
víceúčelové nafukovací haly. Pokud Orli požadují navýšení příspěvku,
hradí i provoz kamenné tělocvičny.
Po další diskuzi dal starosta hlasovat o návrhu o navýšení dotace Orlu
jednota Paskov o 100.000 Kč pro rok 2011 s tím, že se jedná o zálohu na
příspěvek pro rok 2012, který bude stanoven na základě vyhodnocení roku
2011.
Zastupitelstvo města schválilo 17 hlasy, 2 členové ZM se zdrželi
hlasování, navýšení příspěvku organizaci Orel jednota Paskov v roce 2011
o částku 100.000,- Kč.
Navýšení příspěvku bude použito na úhradu zálohy na odběr plynu
a elektrické energie. Viz příloha k bodu 9. Tato částka je zálohou
na příspěvek v roce 2012, který bude stanoven po vyhodnocení provozu
nafukovací haly v roce 2011.
10. a) Členové zastupitelstva města obdrželi návrh rozpočtového opatření
č. 3/2011. Komentář k rozpočtovému opatření podal starosta. Uvedl, že za
účelem získání prostředků do rozpočtu města postupně oslovil firmy na
území města. Odezva je od KIMEXu, který na základě smlouvy o nadačním
příspěvku poskytne Městu Paskov nadační příspěvek ve výši 100.000 Kč –
dále viz bod 14 programu.
Ing. Pauk měl výhrady k navýšení položky – tisk zpravodaje. V minulosti
nebyl zpravodaj barevný, vydával se 4 x ročně, náklady byly nižší.
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při sjednávání úvěru bylo dohodnuto, že lze bez sankcí splatit vyšší
částku úvěru, aby byla snížena částka úroků z úvěru.
Ing. Pohl k této záležitosti uvedl, že úroková sazba úvěru je v současné
době velmi nízká (aktuální sazba činí 2,73 % p.a.) a navíc město dostane
od ČSOB úrokovou dotaci ve výši 1 %, zhodnocení finančních prostředků na
spořícím účtu je 1,6 % tj. úrokové náklady úvěru jsou ve skutečnosti
naprosto minimální. Na finančním trhu si v současnosti není město
schopno za takovýchto podmínek půjčit a proto je lepší využít volné
zdroje k investicím do městského majetku, případně ke spolufinancování
případných dotačních titulů.
Bc. Michálek na to reagoval, že v současné době je pro město výhodnější
splácet úvěr a volné prostředky si ponechat v rezervě. Tyto pak případně
použít na nutné investiční akce, které budou muset být hrazeny z rozpočtu města. Další úvěr se městu za tak výhodných podmínek již asi
nepodaří získat. Zmínil také několik dalších finančních produktů, jak
pak tyto volné finanční prostředky zhodnotit a z toho úroky z úvěru
splatit.
Starosta sdělil, že pokud se odečtou od nákladů na zpravodaj poplatky za
inzerci není náklad na zpravodaj tak velký.
Ing. Pauk uvedl, že zjišťoval u účetní úřadu stav prostředků města na
běžném účtu v určitých termínech a vyslovil za sebe výtku radě města
a finančnímu výboru, že prostředky města nebyly řádně zhodnocovány.
Před schválením rozpočtového opatření byly ještě projednány záležitosti
bodu programu č. 13 a 14.
Zastupitelstvo města schválilo 16 hlasy, 2 členové ZM se zdrželi
hlasování, 1 člen ZM byl proti, rozpočtové opatření zastupitelstva města
č. 3/2011.
b)
A) Zastupitelstvo města stanovilo 18 hlasy, 1 člen ZM se zdržel
hlasování, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci
rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu:
do výše 500 000 Kč včetně v těchto případech:
I. rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů
nebo
II. jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města v rámci
stanovených závazných ukazatelů)
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada města samostatně
provádět jen v případech:
I. kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu
města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení
možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady
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dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován
B) Zastupitelstvo města si vyhrazuje 18 hlasy, l člen ZM se zdržel
hlasování, provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města
11. Starosta předložil ke schválení rozpočtová provizoria na rok 2012.
K předloženému materiálu nebyly žádné dotazy.
a) Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy rozpočtové provizorium města
na rok 2012 ve znění:
Z rozpočtu města lze hradit pouze provozní náklady (položky každoročně se pravidelně opakující)
- Nutné opravy a údržby městského majetku
- Doplatky akcí smluvně vázaných, případně rozpočtovaných v roce 2011
b) Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy rozpočtová provizoria na rok
2012 příspěvkových organizací Mateřská škola Paskov do výše ¼ finančních
prostředků rozpočtovaných na rok 2011 tj. maximálně 522.250 Kč
a Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek do výše ¼ finančních
prostředků rozpočtovaných na rok 2011 tj. maximálně 1.341.125 Kč
Z rozpočtu příspěvkových organizací lze hradit pouze náklady na
provoz jednotlivých zařízení (položky každoročně pravidelně se
opakující), nutné opravy a údržby budov, případně movitého majetku.
c) Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy rozpočtová provizoria
Místních knihoven Paskov a Oprechtice na rok 2012 - čerpání finančních
prostředků je povoleno pouze do výše ¼ finančních prostředků rozpočtovaných na rok 2011, tj. 215.500,- Kč.
Rozpočtová provizoria na rok 2012 jsou platná do schválení rozpočtu
města na rok 2012, nejdéle do 31. března 2012.
12. Starosta předložil k projednání harmonogram prací při sestavování
rozpočtu města na rok 2012. K předloženému programu nebylo připomínek.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy harmonogram prací při
sestavování rozpočtu Města Paskov na rok 2012.
13. Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy, l člen se zdržel hlasování,
poskytnutí návratné půjčky ve výši 15.000 Kč.
14. Starosta předložil k projednání přijetí daru ve výši 100.000 Kč na
základě smlouvy o nadačním příspěvku Nadačního fondu KIMEX Městu Paskov.
K předložené smlouvě nebylo připomínek.
Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy přijetí daru – nadačního
příspěvku ve výši 100.000 Kč od Nadačního fondu KIMEX (IČ: 28616057) na
podporu činnosti organizací, občanských sdružení a spolků v oblasti
sportu, kultury a vzdělávání působících ve městě Paskov.
15. Různé
a) Starosta podal informace o stavbě cyklostezky Ostrava – Beskydy.
Na katastru Vratimova je na cyklostezce asfaltový povrch. Na katastru
Paskova je provedeno navýšení ochranné hráze. Zhotovitel navýšení hráze
bude provádět i úpravu povrchu cyklostezky. S výstavbou cyklostezky je
zároveň řešena i protipovodňová ochrana Paskova. Cyklostezka by měla být
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které jsou zasaženy navýšením ochranné hráze byly vykoupeny vlastníkem
hráze.
b) Ing. Klimunda podal informaci o reklamačním řízení v objektu KCP.
Závady na elektroinstalaci byly odstraněny, rovněž byla opravena
netěsnost topení. Opravu popraskané čelní fasády provede dodavatelská
firma. Za účelem snížení vlhkosti bude po zimní sezóně provedeno
odkopání základů a provede se izolace základů zdi od kostela. Ještě se
k tomu vyjádří projektant a technický dozor. Nápravná opatření budou
vyžadována po dodavateli stavby.
Pan Vorbis uvedl, že je potřeba zajistit vylévání vody z odvlhčovače,
který je v KCP, na boiler je potřeba nainstalovat regulační ventil a
dále upozornil na zásuvky ve sklepě, které jsou umístěny 20 cm od země.
MUDr. Ožana doporučil provedení vodorovné izolace.
Ing. Klimunda sdělil, že tuto alternativu již projednával s Ing. arch.
Chlebkem, který sdělil, že toto nebylo možné provést důvodu nesourodého
zdiva stavby KCP.
Ing. Klimunda dále uvedl, že vzhledem k vyšší vlhkosti není účelné
investovat prostředky za účelem vyřešení problému akustiky sálu.
Ing. Klimunda dále podal informaci o stavbě chodníku v Oprechticích.
Část chodníku je již hotova. S další části bude pokračováno na jaře
z důvodu klimatických podmínek (zimy).
Starosta doplnil informaci Ing. Klimundy, že chodník bude osvětlen VO,
které nebylo součástí projektu. Napojení VO je projednáváno s firmou
IVT.
c) Informaci o optimalizaci veřejné dopravní obslužnosti v městě podal
Ing. Pohl v 4. Bodě programu.
d) Ing. Bělík informoval členy ZM o organizačním zajištění zimní údržby
místních komunikací v městě, které bylo projednáno s podniky na katastru
města. Mimo jiné uvedl, že zimní údržbu autobusové zastávky u Dolu
Paskov bude provádět společnost Green Gas DPB a.s.
Dále podal informaci o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích a to umístění dopravního značení v souvislosti s omezením
tonáže vozidel na silnici III/4841 Paskov – Oprechtice – Krmelín, které
vydal Magistrát města Frýdku-Místku dne 16.11.2011. Změna dopravního
značení bude zanesena do pasportu dopravního značení příslušné pozemní
komunikace v termínu do 31.1.2012.
Dále Ing. Bělík informoval, že v následujícím týdnu bude připravena
žádost o dotaci na čistící stroj. O dotaci na vyrozumivací systém bude
podána na základě nové výzvy.
e) Další informace
Ing. Pauk uvedl, že se chce pochlubit, že vedení města na něho podalo
korupční trestní oznámení v souvislosti se stavbou autobusové zastávky
žst. Paskov. Nikde se v zápise ze zasedání rady města nedočetl, že by to
byla kolektivní akce.
Tento krok osobně považuje za šikanu a ti, kteří to způsobili mohou
očekávat odplatu.
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na něho podáno trestní oznámení, podá v této záležitosti informaci
ostatním členům zastupitelstva, neboť do doby ukončení šetření byl vázán
mlčenlivostí. Je pravdou, že po té, co byl obeznámen s výší platby
(297 600,-Kč) za zřízení této autobusové zastávky a neochoty dodavatele
stavby doložit položkový rozpočet, nabyl dojmu, že cena díla je
nepřiměřená. Ze zákona je v takovém případě povinen požádat příslušné
orgány, aby prošetřily, zda nebyl v tomto případě spáchán přečin
zneužití pravomoci úřední osoby při správě cizího majetku.
Jedině ty jsou kompetentní rozhodnout, zda tomu tak je, či nikoliv.
MUDr. Haladejová uvedla, že byla vyšetřována i její rodina.
Ing. Klimunda uvedl, že se nejednalo o korupční trestní oznámení,
ale o trestní oznámení na podezření z porušování povinnosti při správě
cizího majetku, jelikož cena cca 10.000 Kč/m² dlažby je nepřiměřeně
vysoká a nepodařilo se mu dohledat doklady prokazující oprávněnost
takové částky. Také uvedl, že i on obdržel na svou osobu stížnost
adresovanou na policejní prezidium, pod kterou se „charakterní občan“
podepsal cizím jménem. K této stížnosti dodal, že je oprávněn nosit
služební zbraň.
Pan Šugar uvedl, že také on byl vyšetřován a také další člen minulé rady
města pan Peterek.
Ing. Pohl uvedl, že uniká podstata trestního oznámení a to je, že se
vydalo cca 300.000 Kč za stavbu cca 20 m chodníku.
Starosta uvedl, že pokud mají účastníci řízení za to, že vyšetřování
bylo vedeno nekorektně, mají právo podat na ně stížnost k orgánům, které
jsou k tomu kompetentní. On sám se nenechá napadat, že věděl, že za
stavbu 20 m chodníku se zaplatilo cca 300.000 Kč a nic neudělal
k objasnění, zda provedené dílo má tuto hodnotu.
Nakonec všichni se mohou na předmětnou stavbu podívat a sami její
rozsah a cenu posoudit.
MUDr. Ožana se vrátil ještě k žádosti o navýšení příspěvku Orlu jednotě
Paskov. Navrhnul jednat s oddílem házené a oddílem stolního tenisu,
kteří neplatí nájem. Trvá na tom, aby navýšení příspěvku o 100.000 Kč
v tomto roce, byla záloha na rok 2012.
Bc. Michálek uvedl, že si sám také provedl propočet nákladů na
nafukovací halu a dostal se na částku 350.000 Kč, takže částka 400.000
Kč je dle něj odpovídající.
MUDr. Ožana doporučil, aby se finanční výbor zabýval zhodnocováním
volných prostředků města kvartálně.
Bc. Michálek uvedl, že finanční výbor podal návrh na zhodnocení volných
prostředků města – viz zápis z jednání FV. Je na zastupitelstvu města,
jak dále o tomto rozhodne.
Ing. Kupka sdělil, že zmizelo kabelové vedení ze sloupů podél kolejí ČD
za místní části Paskova – Folvark.
Starosta uvedl, že městu odcizený kabel určitě nepatřil.
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Mitrovické ulici a požádal vzhledem k hloubce příkopu omezení rychlosti
na této silnici.
Ing. Bělík sdělil, že tato stavba byla pozastavena.
Starosta odpověděl, že silnice je v majetku kraje, občané Mitrovické
ulice byli účastníky řízení při povolování této stavby, jejímž investorem je firma Diamo státní podnik a je realizována z důvodu zahlazení
důlních škod v této oblasti.
V závěru starosta poděkoval přítomným za pracovní přístup při jednání
ZM.
Zasedání ZM bylo ukončeno ve 20:15 hod.
Zapsala: Strnadlová
Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Petr Baďura
starosta města

Jiří Kupka
Tomáš Matějný

Úplné znění zápisu je uloženo na městském úřadě.

