Výpis z usnesení č. 1/2010
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne
28.1.2010 v Paskově
l. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání:
l. Schválení programu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení č. 5/2009 z 19. zasedání zastupitelstva obce
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 19. a 20. zasedáním zastupitelstva obce
5. Smlouva o partnerství obcí DSO Slezská brána
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o úpravě chovu a
držení psů na území obce Paskov
7. Závěrečný účet Místních knihoven Paskov a Oprechtice za
rok 2009
8. Návrh rozpočtů MK Paskov a Oprechtice na rok 2010
9. Rozvoj sítě Paskov NET
10. Informace o návrzích rozpočtů příspěvkových organizací
MŠ a ZŠ na rok 2010
11. Výroční zpráva OÚ Paskov za rok 2009 dle zákona č. 106/
1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
12. Informace o činnosti SDH Paskov a Oprechtice v roce
2009
13. Informace o činnosti dobrovolných svazků obcí Olešná a
Slezská brána v roce 2009
14. Žádost ZUŠ Vratimov, pobočka Paskov, o prominutí
nájemného za rok 2010
15. Akce do rozpočtu obce na rok 2010 – rozvoj obce
s ohledem na připravované dotační tituly
16. Informace o žádostech sportovních klubů a společenských
organizací o příspěvek z rozpočtu obce na činnost v roce 2010
17. Úkoly výborům zastupitelstva obce
18. Majetkové záležitosti – pozemky
19. Závěr

2. Zastupitelstvo obce určuje dva členy – ověřovatele zápisu
a usnesení: paní Libuši Klimundovou a paní Zlatuši Havránkovou.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
č. 5/2009 z 19. zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Informaci starosty o porušení zákona nepovoleným zveřejněním videonahrávky ze zastupitelstva obce.
b) Informaci o činnosti orgánů obce mezi 19. a 20. zasedáním zastupitelstva obce

- 2 c) Informace o propadu daňových výnosů v roce 2009 a předpokladu na rok 2010
d) Informace o schválených dotačních titulech z ROP Moravskoslezsko a SFŽP ČR na rok 2010
5. a) Zastupitelstvo obce v souladu se schváleným Strategickým
plánem rozvoje měst a obcí Regionu Slezská brána pro
období 2007 – 2015 schvaluje předložení žádosti o dotaci
z ROP NUTS II Moravskoslezsko na realizaci projektu
„Cyklostezka Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov“ a současně se zavazuje ke spolufinancování tohoto
projektu v letech 2010 – 2012 z rozpočtu obce (jedná se
o výdaje projektu, které souvisí s katastrálním územím
Paskov). Spolufinancování obce spočívá v předfinancování
projektu a úhradě všech nezpůsobilých nákladů projektu
včetně spoluúčasti obce na způsobilých výdajích ve výši
7,5 %. Obec Paskov se dále zavazuje zajistit udržitelnost projektu (hradit provozní náklady ze svých rozpočtových zdrojů) a to minimálně po dobu jeho stanovené
udržitelnosti dle podmínek ROP NUTS II MSK.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o partnerství při
přípravě a realizaci projektu „Cyklostezka Ostrava –
Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ se svazkem obcí Region
Slezská brána jako žadatelem.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2010 o úpravě chovu a držení psů na území obce Paskov.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření
Místních knihoven Paskov a Oprechtice za rok 2009.
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy rozpočtů MK
Paskov a Oprechtice na rok 2010. Rozpočty MK budou
zapracovány do návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o rozvoji sítě
Paskov Net a činnosti Sdružení pro rozvoj internetové sítě
Paskov Net.
10.a) Zastupitelstvo obce na vědomí návrhy rozpočtů příspěvkových organizací MŠ a ZŠ na rok 2010. Rozpočty příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Paskov budou zapracovány do návrhu
rozpočtu obce na rok 2010.
b) Zastupitelstvo obce ukládá ředitelům příspěvkových
organizací MŠ a ZŠ předložit čerpání rozpočtu za rok 2009.
Termín: 28.2.2010
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výboru projednat rozpočty příspěvkových organizací MŠ a ZŠ
Paskov na rok 2010 a čerpání rozpočtů v roce 2009.
Termín: 15.3.2010
11.Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu Obecního
úřadu Paskov za rok 2009 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
12.Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o činnosti
výjezdových jednotek SDH Paskov a Oprechtice v roce 2009.
13.a)Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o činnosti
dobrovolných svazků obcí Olešná a Slezská brána v roce 2009
b)Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z kontroly
revizní komise Dobrovolného svazku obcí Olešná, konané dne
18.1.2010 na OÚ ve Sviadnově.
14.Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti prominutí
nájemného v objektu č.p. 573, ZUŠ Vratimov, pobočce Paskov,
za rok 2010 ve výši 47.300 Kč.
15.Zastupitelstvo obce schvaluje do rozpočtu obce na rok 2010
zařazení následujících investičních akcí, oprav a údržby
obecního majetku většího rozsahu:
a) Stěžejní akce s ohledem na připravované dotační tituly
ROP Moravskoslezsko a operačního programu ŽP
- Přestavba Sokolovny na „Komunitní centrum Paskov“
- Energetické úspory budov MŠ a ZŠ
- Modernizace výuky ZŠ Paskov
- Dostavba cyklostezky Ostrava – Beskydy – výkupy pozemků
Pro tyto akce je třeba zajistit financování realizace akcí
včetně průvodních výdajů (výběrové řízení, stavební dozor,
projektový managment).
b) Zateplení KD Oprechtice – zhotovení PD
16.Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádosti sportovních
klubů a společenských organizací o příspěvek z rozpočtu
obce na činnost v roce 2010.
O žádostech bude rozhodnuto na zasedání ZO v březnu 2010.
V nutných případech může být sportovním klubům a společenským organizacím poskytnuta v době rozpočtového provizoria
záloha do výše 30% loňské skutečnosti.
17.Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru
provést kontrolu plnění podmínek, které jsou uvedeny ve
smlouvách o poskytnutí neinvestičních dotací sportovním
klubům a společenským organizacím v roce 2009.
Termín: 17.3.2010

- 418.a) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě schváleného
záměru odprodej obecního pozemku parc.č. 1574/5 k.ú. Paskov
za odhadní cenu 6.620 Kč a náklady spojené s převodem 1.700
Kč.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě schváleného záměru odprodej obecního pozemku parc.č. 1183/78 k.ú. Paskov
za odhadní cenu 37.170 Kč a náklady spojené s převodem
4.404 Kč.
c) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě schváleného
záměru odprodej obecního pozemku parc.č. 1183/59 k.ú.
Paskov, za odhadní cenu 31.490 Kč a náklady spojené
s převodem 3.604 Kč.

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Ing. Petr Pauk
starosta obce

Úplné znění usnesení je uloženo na OÚ Paskov.

Výpis ze z á p i s u
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne
28.1.2010 v Paskově
Přítomno: 19
1
1
15

členů zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce omluven
člen zastupitelstva obce neomluven
hostů

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce.
V úvodu přivítal přítomné členy zastupitelstva obce a hosty,
které informoval o možnosti vznášet připomínky a dotazy k projednávaným bodům programu v souladu s jednacím řádem ZO a
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.
l. Zastupitelstvo obce schválilo 17 hlasy (přítomno 17 členů
ZO) následující program zasedání:
l. Schválení programu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení č. 5/2009 z 19. zasedání zastupitelstva obce
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 19. a 20. zasedáním zastupitelstva obce
5. Smlouva o partnerství obcí DSO Slezská brána
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o úpravě chovu a držení
psů na území obce Paskov
7. Závěrečný účet Místních knihoven Paskov a Oprechtice za
rok 2009
8. Návrh rozpočtů MK Paskov a Oprechtice na rok 2010
9. Rozvoj sítě Paskov NET
10. Informace o návrzích rozpočtů příspěvkových organizací
MŠ a ZŠ na rok 2010
11. Výroční zpráva OÚ Paskov za rok 2009 dle zákona č. 106/
1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
12. Informace o činnosti SDH Paskov a Oprechtice v roce 2009
13. Informace o činnosti dobrovolných svazků obcí Olešná a
Slezská brána v roce 2009
14. Žádost ZUŠ Vratimov, pobočka Paskov, o prominutí nájemného za rok 2010
15. Akce do rozpočtu obce na rok 2010 – rozvoj obce
s ohledem na připravované dotační tituly
16. Informace o žádostech sportovních klubů a společenských
organizací o příspěvek z rozpočtu obce na činnost v roce 2010
17. Úkoly výborům zastupitelstva obce
18. Majetkové záležitosti – pozemky
19. Závěr
2. Zastupitelstvo obce určilo 16 hlasy, 2 členové ZO se
zdrželi hlasování (přítomno 18 členů ZO), dva členy – ověřova-
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Havránkovou.
3. Kontrola zápisu a usnesení ZO č. 5/2009
K bodu 5 usnesení starosta obce informoval, že vzhledem
k tomu, že finance poskytnuté z rozpočtu Regionální rady
Moravskoslezsko na rekonstrukci zdravotního střediska v Paskově nebyly do konce roku 2009 převedeny na účet obce, přijala
rada obce rozpočtové opatření č. 6/2009 spočívající v přesunu
finančních prostředků ve výši 4.896 tis. Kč z rozpočtové
rezervy na dofinancování rekonstrukce zdravotního střediska
v Paskově.
K investičním akcím, které byly schváleny v bodě 11 f) usnesení sdělil, že rozšíření parkovacích míst na ul. Fučíkova
bylo provedeno v roce 2009, platba za provedené práce bude
provedena v roce 2010.
Rozšíření parkovacích míst na ul. Papírenské – viz bod ll e)
usnesení není možné realizovat a to z důvodu, že pozemky jsou
ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Za účelem realizace parkovacích míst bylo vstoupeno v jednání s Pozemkovým fondem ČR.
K provedené kontrole zápisu a usnesení nebyly dotazy ani
připomínky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 18 hlasy (přítomno 18
členů ZO) kontrolu plnění usnesení č. 5/2009 z 19. zasedání
zastupitelstva obce.
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 19. a 20. zasedáním
zastupitelstva obce.
a) V úvodu starosta sdělil, že zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem, které obec spravuje. Starosta se již 16. rok
snaží vést jednání korektně tak, aby se zastupitelstvo dohodlo
na podstatných záležitostech, vedoucích ku prospěchu občanů.
Na minulém jednání zastupitelstva se však odehrála záležitost,
která se týká nejenom starosty, ale všech členů ZO. Z části
jednání pořizovala Lokajová videozáznam. Pro zveřejnění videonahrávky platí určité podmínky, které upravuje zákon. Starosta
se zeptal členů ZO, zda dal někdo svolení ke zveřejnění videonahrávky.
Protože nikdo z členů ZO nedal svolení ke zveřejnění, starosta
sdělil, že on by nenamítal proti zveřejnění, pokud by nahrávka
nebyla účelově sestříhána a zveřejněna na bulvárních internetových stránkách. Tímto její autoři porušili zákon a je zřejmé, že s cílem poškodit osobu starosty. Z celkového zpracování
nahrávky je patrné, že autoři jsou značně morálně pokleslí a
zřejmě i mentálně narušení. I přesto autoři pocítí co znamená
střet se zákonem.
Starosta se zmínil o znaku obce. Zastupitelstvo před léty
přijalo obecně závaznou vyhlášku o užívání znaku obce.
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předal starostovi
dekret o udělení znaku obce, který používali paskovští radní
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kterého by si měli občané vážit a ne jej zneužívat.
Na týchž bulvárních internetových stránkách je znak obce
přeškrtnutý a překrytý nápisem „zde měl být znak obce“.
Starosta se zeptal členů ZO, zda jim nevadí, že znak obce je
takto pubescenty znevažován.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 16 hlasy, 2 členové ZO se
zdrželi hlasování(přítomno 18 členů ZO) informaci starosty
o porušení zákona nepovoleným zveřejněním videonahrávky ze
zastupitelstva obce.
b) Pan Moravec sdělil, že kontrolní výbor se nesešel.
Předseda finančního výboru pan Bělík, DiS, nebyl přítomen.
Paní Hozová, předsedkyně SPOZ byla omluvena.
Paní Havránková sdělila, že komise pro mládež, kulturu a sport
nezasedala. Informovala přítomné, že zajistili kulturní akci,
pohádku pro děti „Tajuplný zámek“, která se uskuteční v sobotu
dne 30.1.2010 v místním kině.
Pan Rundt sdělil, že komise územního plánování, ŽP, bytová a
dopravy nezasedala.
Pan Matějný uvedl, že komise pro záležitosti Oprechtic projednávala projekt chodníku v Oprechticích, osvětlení přechodů,
dopravního značení u bývalé Prefy. Komise doporučuje jako akci
do rozpočtu 2010, provedení zateplení fasády KD v Oprechticích.
K činnosti jednotlivých komisí nebyly žádné dotazy.
O činnosti rady obce podala informaci paní MUDr. Haladejová.
Členové zastupitelstva obce jsou o činnosti rady obce informováni prostřednictvím zápisů ze schůzí rady obce, které jsou
jim zasílány.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy informaci o činnosti orgánů obce mezi 19. a 20. zasedáním zastupitelstva
obce.
c) Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce o propadu daňových výnosů v souvislosti se změnou kategorizace
pozemků, která byla provedena na základě rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu.
Starosta uvedl, že v letošním roce nás čekají velké investiční
akce a doufá, že je zdárně zvládneme.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy informace o propadu daňových výnosů v roce 2009 a předpokladu na rok 2010.
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dotačních titulech z ROP Moravskoslezsko a SFŽP ČR na rok
2010. Jsou to dotace na zateplení MŠ a zateplení ZŠ a dále
dotace „Modernizace výuky a vybavení ZŠ Paskov“.
Při přiznání dotace je dosud stanoveno, že každou platbu musí
obec předfinancovat. Proto musí obec mít dostatek prostředků.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o schválených
dotačních titulech z ROP Moravskoslezsko a SFŽP ČR na rok
2010.
5. Smlouva o partnerství obcí DSO Slezská brána. Členové ZO
obdrželi při prezenci smlouvu o partnerství obcí DSO Slezská
brána. Předmětem smlouvy je příprava, realizace projektu
„Cyklostezka Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov“ a
zajištění jeho udržitelnosti. Smlouva o partnerství se týká té
části projektu, která je na území Paskova. Na realizaci
projektu bude podána dne 10.2.2010 žádost o dotaci z ROP NUTS
II Moravskoslezsko. V roce 2011 je potřeba počítat v rozpočtu
obce s cca 160.000 Kč na výkup pozemků (jedná se o pozemky,
které jsou na katastru Paskova a budou dotčené stavbou cyklostezky). Starosta uvedl, že projekt je zpracováván dle
požadavku Povodí Odry, tj. navýšení hráze na hladinu Q 100.
Povodí Odry se smluvně zavázalo zvýšit ochranné hráze.
Udržitelnost projektu je 5 let po ukončení jeho realizace.
Realizační doba je do 31.12.2012 včetně závěrečného vypořádání
dotace.
Do majetku obce bude převedena ta část stavby, která je na
území obce.
Zastupitelstvo obce v souladu se schváleným Strategickým
plánem rozvoje měst a obcí Regionu Slezská brána pro období
2007 – 2015 schválilo 19 hlasy předložení žádosti o dotaci
z ROP NUTS II Moravskoslezsko na realizaci projektu „Cyklostezka Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov“ a současně
se zavazuje ke spolufinancování tohoto projektu v letech 2010
– 2012 z rozpočtu obce (jedná se o výdaje projektu, které
souvisí s katastrálním územím Paskov). Spolufinancování obce
spočívá v předfinancování projektu a úhradě všech nezpůsobilých nákladů projektu včetně spoluúčasti obce na způsobilých
výdajích ve výši 7,5 %. Obec Paskov se dále zavazuje zajistit
udržitelnost projektu (hradit provozní náklady ze svých rozpočtových zdrojů) a to minimálně po dobu jeho stanovené udržitelnosti dle podmínek ROP NUTS II MSK.
b) Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy Smlouvu o partnerství při přípravě a realizaci projektu „Cyklostezka Ostrava –
Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ se svazkem obcí Region
Slezská brána jako žadatelem.

- 5 6. Členové zastupitelstva obce obdrželi návrh Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2010 o úpravě chovu a držení psů na území obce
Paskov. Starosta uvedl, že OZV č. 2/1997 o držení psů a domácího zvířectva a jejich pohybu po veřejných prostranstvích
není v souladu s platnými zákony, proto je nutno OZV novelizovat a sladit s platnou legislativou.
Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o úpravě chovu a držení psů na území obce
Paskov.
7. Na zasedání zastupitelstva obce byla přizvána paní Pščolková, ředitelka Městské knihovny Vratimov, která podala
podrobnou informaci o hospodaření a aktivitách Místních
knihoven Paskov a Oprechtice v roce 2009.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy rozbor hospodaření Místních knihoven Paskov a Oprechtice za rok 2009.
8. Paní Pščolková, ředitelka Městské knihovny Vratimov seznámila členy zastupitelstva podrobně s návrhy rozpočtů
Místních knihoven Paskov a Oprechtice na rok 2010.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy návrhy rozpočtů
Místních knihoven Paskov a Oprechtice na rok 2010. Rozpočty MK
budou zapracovány do návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
9. Na zasedání zastupitelstva obce byl přizván pan Karel
Záviský, zástupce Sdružení pro rozvoj internetové sítě Paskov
Net. Pan Záviský informoval členy zastupitelstva a hosty
o rozšíření optické trasy v obci Paskov, realizaci řízení a
ovládání veřejného osvětlení v obci, navýšení rychlosti
připojení na internet. Dále informoval o připravovaných akcích
v roce 2010. Jedná se mimo jiné o propojení internetu ZŠ –
zdravotní středisko, uložení chráničky pro optický kabel do
chodníku v Oprechticích, připojení objektu č.p. 279 na optickou síť (v rámci rekonstrukce Sokolovny).
V roce 2010 žádá Sdružení pro rozvoj internetové sítě Paskov
Net příspěvek od obce ve výši 100.000 Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy informaci o rozvoji sítě Paskov Net a činnosti Sdružení pro rozvoj internetové sítě Paskov Net.
10. Členové zastupitelstva obce obdrželi u prezence návrhy
rozpočtů příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Paskov na rok 2010.
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příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Paskov budou zapracovány do
návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
b) Zastupitelstvo obce uložilo 19 hlasy ředitelům příspěvkových organizací MŠ a ZŠ předložit čerpání rozpočtů za rok
2009.
c) Zastupitelstvo obce uložilo 19 hlasy kontrolnímu a finančnímu výboru projednat rozpočty příspěvkových organizací MŠ a
ZŠ Paskov na rok 2010 a čerpání rozpočtů v roce 2009.
Termín: 15.3.2010
11. Výroční zprávu za rok 2009 dle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím přečetla paní Strnadlová.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy výroční zprávu
Obecního úřadu Paskov za rok 2009 dle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím.
12. Informace o činnosti výjezdových jednotek SDH Paskov a
Oprechtice v roce 2009.
Za SDH Paskov podal informaci pan Vágo, velitel sboru. Hovořil
o využití techniky sboru, systému svolávání hasičů pomocí SMS
a hlasových zpráv na mobilní telefony, počtu a důvodů výjezdů
v roce 2009.
Za SDH Oprechtice podal informaci pan Petr Gábor, velitel SDH.
Seznámil přítomné s počtem členů dle věku, kulturními akcemi,
které sbor pořádal v roce 2009, brigádnickou činností, sportovními výsledky a počtem zásahů výjezdové jednotky včetně
důvodu výjezdů.
Dále informoval, že žádost SDH Oprechtice o přeřazení z JPO 5
do JPO 3 byla z důvodu dostatečného pokrytí sousedními jednotkami vedením HZS F-M zamítnuta.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy informace o činnosti výjezdových jednotek SDH Paskov a Oprechtice v roce
2009.
13. Informace o činnosti dobrovolných svazků obcí Olešná a
Slezská brána v roce 2009.
O činnosti DSO Olešná podal informaci místostarosta. Svazek
obcí se v roce 2009 rozšířil o Město Frýdek-Místek. Hlavním
úkolem svazku bylo zamezení průjezdu vozidel nad 12 tun obcemi
Sviadnov, Žabeň, Paskov. Konstatoval, že umístění dopravního
značení bylo provedeno, avšak ne všichni řidiči toto dopravní
značení respektují.
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z oblasti životního prostředí.
Místostarosta dále předložil zprávu z kontroly revizní komise
DSO Olešná.
Za DSO Slezská brána podal zprávu o činnosti starosta.
Hlavními úkoly svazku obcí v roce 2009 bylo přijetí smluv
o partnerství a vzájemné podpoře akcí, na které obce žádaly
o dotace, projektový manager II, vydání stolních kalendářů,
sportovní akce žáků škol mikroregionu a dostavba Cyklostezky
Ostrava – Beskydy, která bude na části území svazku obcí.
Projektová dokumentace na tuto akci byla z poloviny dotována
KÚ MSK.
Uvedl, že se podařilo výše uvedenou cyklostezku zařadit do
II. kategorie. Tím je možno získat vyšší částku na stavbu l km
cyklostezky.
a) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 18 hlasy (přítomno 18
členů ZO) informace o činnosti dobrovolných svazků obcí Olešná
a Slezská brána v roce 2009.
b) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 18 hlasy (přítomno 18
členů ZO) zprávu z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku
obcí Olešná, konaného dne 18.1.2010 na OÚ ve Sviadnově.
14. Členové ZO obdrželi při prezenci kopii žádosti ZUŠ Vratimov, pobočka Paskov, o prominutí nájmu v objektu č.p. 573
v Paskově. Starosta uvedl, že každoročně je nájem ZUŠ
promíjen. V opačném případě by nájemné bylo započítáno do
školného žákům, kteří ZUŠ navštěvují.
Paní Havránková podala informaci o počtu žáků a učitelů v pobočce ZUŠ v Paskově.
Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy na základě žádosti prominutí nájemného v objektu č.p. 573, ZUŠ Vratimov, pobočce
Paskov, za rok 2010 ve výši 47.300 Kč.
15. Akce do rozpočtu obce na rok 2010 – rozvoj obce s ohledem
na připravované dotační tituly.
Starosta uvedl, že prioritou jsou akce, na které byly přiznány
dotace z OP ŽP. Nebyla přiznána dotace na rekonstrukci vnitřního vybavení Komunitního centra Paskov z ROP MS.
Oprava KCP musí být provedena do 30.9.2010.
Vybavení, provoz a režim KCP bude řešen v příštím roce.
- Zateplení ZŠ Paskov. V tomto roce bude provedena oprava tělocvičny a části budov, dokončení se předpokládá v roce 2011.
- Zateplení MŠ Paskov bude započato letos a dokončeno
v příštím roce
- Modernizace výuky a vybavení ZŠ Paskov (akce na leta 2010
a 2011)
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pozemků na území obce, realizace se předpokládá v roce 2011
až 2012)
Vzhledem k tomu, že každá akce, na kterou byla přiznána
dotace musí být předfinancována obcí, bude nutné přijetí
překlenovacího úvěru.
- Zhotovení projektové dokumentace – zateplení KD Oprechtice.
Pan Konečný se dotazoval, zda se počítá s kamerovým systémem
ve školní jídelně a školní družině ZŠ.
Starosta odpověděl, že kamerový systém ve ŠJ a ŠD Paskov
zajišťuje ředitel ZŠ.
Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy do rozpočtu obce na
rok 2010 zařazení následujících investičních akcí, oprav a
údržby obecního majetku většího rozsahu:
a) Stěžejní akce s ohledem na připravované dotační tituly
ROP Moravskoslezsko a operačního programu životního prostředí
- Přestavba Sokolovny na „Komunitní centrum Paskov“
- Energetické úspory budov MŠ a ZŠ
- Modernizace výuky ZŠ Paskov
- Dostavba cyklostezky Ostrava – Beskydy – výkupy pozemků
Pro tyto akce je třeba zajistit financování realizace akcí
včetně průvodních výdajů (výběrové řízení, stavební dozor,
projektový managment).
b) Zateplení KD Oprechtice – zhotovení PD
16. Členové zastupitelstva obce obdrželi při prezenci kopie
žádostí sportovních klubů a společenských organizací o příspěvek z rozpočtu obce v roce 2010.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy žádosti sportovních klubů a společenských organizací o příspěvek z rozpočtu
obce na činnost v roce 2010.
17. Zastupitelstvo obce uložilo 19 hlasy kontrolnímu a
finančnímu výboru provést kontrolu plnění podmínek, které
jsou uvedeny ve smlouvách o poskytnutí neinvestičních dotací
sportovním klubům a společenským organizacím v roce 2009.
Termín: 17.3.2010
18. Majetkové záležitosti – odprodeje pozemků, předložil
k projednání místostarosta. Záměry na odprodeje pozemků byly
projednány a schváleny na zasedání zastupitelstva obce dne
12.11.2009.
a) Odprodej obecního pozemku parc.č. 1574/5 k.ú. Paskov.
Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce.
K zveřejněnému záměru nebyly ústní ani písemné připomínky.
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Na základě schváleného záměru odprodej obecního pozemku
parc.č. 1574/5 k.ú. Paskov, za odhadní cenu 6.620 Kč a náklady
spojené s převodem 1.700 Kč.
b) Odprodej části obecního pozemku parc.č. 1183/59 k.ú. Paskov
(nově dle GP parc.č. 1183/78 k.ú. Paskov).
Záměr odprodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce.
K zveřejněnému záměru nebyly ústní ani písemné připomínky.
Zastupitelstvo obce schválilo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZO)
na základě schváleného záměru odprodej obecního pozemku
parc.č. 1183/78 k.ú. Paskov, za odhadní cenu 37.170 Kč a
náklady spojené s převodem 4.404 Kč.
c) Odprodej části obecního pozemku parc.č. 1183/59 k.ú.
Paskov.
Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce.
K zveřejněnému záměru nebyly ústní ani písemné připomínky.
Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy na základě schváleného
záměru odprodej obecního pozemku parc.č. 1183/59 k.ú. Paskov,
za odhadní cenu 31.490 Kč a náklady spojené s převodem 3.604
Kč.
19. Závěr
Pan Konečný se dotazoval, zda je pravda, že v minulém týdnu
došlo k úniku nebezpečných látek do ovzduší ze závodu Biocelu
Paskov,a.s.
Místostarosta sdělil, že dle sdělení HZS MSK ve Frýdku-Místku
nebylo ohroženo zdraví občanů.
Pan Rundt se dotazoval, zda jsou nějaké nové informace o dalším využití areálu Paskovského zámku.
Starosta odpověděl, že zatím nemá žádné informace.
Zapsala: Strnadlová
Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Ing. Petr Pauk
starosta obce

Úplné znění zápisu je uloženo na obecním úřadě.

