Výpis z usnesení č. 2/2010
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne
18. března 2010
1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání:
l. Schválení programu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení č. 1/2010 z 20. zasedání zastupitelstva obce
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 20. a 21. zasedáním zastupitelstva obce
5. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2009
6. Žádosti o příspěvky na činnost sportovních klubů,
zájmových a společenských organizací
7. a) Rozbor hospodaření Základní školy Paskov,
příspěvkové organizace za rok 2009
b) Rozbor hospodaření Mateřské školy Paskov,
příspěvkové organizace za rok 2009
8. a) Rozpočet Základní školy Paskov, příspěvkové
Organizace na rok 2010
b) Rozpočet Mateřské školy Paskov, příspěvkové
organizace na rok 2010
9. Příspěvek do sociálního fondu a jeho užití
10. Rozpočet obce na rok 2010
11. Rozpočtový výhled na léta 2011 – 2014
12. Majetkové záležitosti – pozemky
13. Nová koncepce dopravní obslužnosti obce
14. Závěr
2. Zastupitelstvo obce určuje dva členy – ověřovatele zápisu a
usnesení: pana Tomáše Matějného a pana Vlastimila Rundta.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
č. 1/2010 z 20. zasedání zastupitelstva obce
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o činnosti
orgánů obce mezi 20. a 21. zasedáním zastupitelstva obce
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek inventarizace
majetku obce za rok 2009 a inventární soupis účtů Obce
Paskov k 31.12.2009.
6. a) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádostí – viz
příloha k bodu programu č. 6, příspěvky z rozpočtu obce
na činnost sportovních klubů, zájmových a společenských
organizací:
Klub seniorů Oprechtice … … … … … … … … … … …
10.000 Kč
Český svaz včelařů, ZO Paskov … … … … … … … …
21.000 Kč
(z toho 15.000 Kč na pořízení jubilejní medaile
k 100. výročí založení ZO ČSV Paskov)
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Klub důchodců Paskov … … … … … … … … … …
Střední škola, ZŠ a MŠ logopedická F-M …
Pionýrská skupina Paskov … … … … … … … …
Orel Jednota Paskov /provoz haly/ … … … …
Římskokatolická farnost Paskov … … … … …
Orel Jednota Paskov, klub házené … … … …
Orel Jednota Paskov, odd. stolního tenisu
Paskov Saurians
… … … … … … … … … … … …
Český svaz chovatelů … … … … … … … … … …

…
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…
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(z toho 30.000 Kč na stavbu oplocení a 5.000 Kč na výstavu
zvířectva)

Podané ruce, o.s. Projekt OsA F-M … … … … … …
(obec neobjednávala žádné služby občanům)

0 Kč

b) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti Orla
Jednoty Paskov, klubu házené, prominutí nájmu tělocvičny
a hřiště ZŠ Paskov v celkové výši 28.500 Kč pro rok 2010.
c) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti Paskov
Saurians prominutí nájmu tělocvičny ZŠ Paskov v celkové
výši 72.500 Kč pro rok 2010.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Rozbor hospodaření Základní školy Paskov, příspěvkové
organizace za rok 2009 s tím, že byly vzneseny dotazy.
b) Rozbor hospodaření Mateřské školy Paskov, příspěvkové
organizace za rok 2009.
c) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce, aby se opětovně
zabývala rozborem hospodaření ZŠ Paskov včetně připomínek
finančního a kontrolního výboru. Termín: 31.3.2010
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Rozpočet Základní školy Paskov, příspěvkové organizace
na rok 2010.
b) Rozpočet Mateřské školy Paskov, příspěvkové organizace
na rok 2010.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje odvod finančních prostředků
z rozpočtu obce v roce 2010 do sociálního fondu ve výši 3,5 %
z objemu mzdových prostředků pracovníků OÚ, kteří jsou
v hlavním pracovním poměru a uvolněných funkcionářů zastupitelstva obce.
Užití finančních prostředků sociálního fondu se bude řídit
rozpočtem SF na rok 2010.
Rozpočet sociálního fondu tvoří na základě pověření zastupitelstva obce dne 20.3.2008, starosta obce.
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a) Rozpočet obce na rok 2010 včetně
hospodaření rady obce
příjmy v celkové výši
… … … …
financování celkem
… … … …
výdaje celkem
… … … …

závazných ukazatelů pro
…
…
…

47.739,6 tis. Kč
10.573,0 tis. Kč
58.312,6 tis. Kč

b) Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní
škola Paskov, okres Frýdek-Místek ve výši 5.061 tis. Kč.
c) Investiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní
škola Paskov, okres Frýdek-Místek ve výši 350 tis. Kč.
d) Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská
škola Paskov ve výši 1.370 tis. Kč.
e) Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací s neinvestičním příspěvkem:
- spotřeba materiálu
- spotřeba energie celkem
- ostatní služby celkem
- opravy a údržba
- cestovné
- náklady na reprezentaci
11. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na léta
2011 – 2014.
12. a) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy darovací na pozemky parc.č. 2180/1 a 2180/2 k.ú.
Paskov a pozemek parc.č. 233/1 k.ú Oprechtice ve Slezsku
od Moravskoslezského kraje, Správy silnice MSK.
b) Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr na odprodej obecních pozemků parc.č. 1571/5 a 1571/3 k.ú. Paskov.
13. a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o jednání
s dotčenými orgány státní správy a organizacemi o zániku
autobusové zastávky a točny u Dolu Paskov k 31.12.2010.
b) Zastupitelstvo obce ukládá starostovi svolat na 7.4.2010
veřejné projednání koncepce dopravy v obci.

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Ing. Petr Pauk
starosta obce

Výpis ze z á p i s u
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne
18. března 2010
Přítomno: 19 členů zastupitelstva obce
2 členové zastupitelstva obce omluveni
18 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 o obcích č. 128/2000 Sb.
1. Starosta přečetl návrh programu, který byl oproti pozvánkám
rozšířen o bod 13 Nová koncepce dopravní obslužnosti obce.
Slečna Lokajová požádala na základě písemné přihlášky do diskuse
doplnění programu ZO o bod 15 Diskuse. Uvedla, že žijeme
v demokratické společnosti a pokud členům zastupitelstva obce
záleží na demokratickém projednávání záležitostí schválí doplnění programu o bod diskuse.
Starosta se dotazoval, jaké záležitosti se bude diskuse týkat.
Slečna Lokajová sdělila, že informace o obecní kronice a obecním
kronikáři.
Starosta uvedl, že záležitost obecní kroniky a kronikáři obce
nepřísluší k projednávání zastupitelstvu obce.
Následně starosta nechal hlasovat o doplnění programu ZO o bod
diskuse. Výsledek hlasování: 9 členů ZO hlasovalo pro doplnění
programu, 8 členů ZO bylo proti a l člen ZO se zdržel hlasování
(přítomno 18 členů ZO).
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:
l. Schválení programu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení č. 1/2010 z 20. zasedání zastupitelstva
obce
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 20. a 21. zasedáním
zastupitelstva obce
5. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2009
6. Žádosti o příspěvky na činnost sportovních klubů,
zájmových a společenských organizací
7. a) Rozbor hospodaření Základní školy Paskov, příspěvkové
organizace za rok 2009
b) Rozbor hospodaření Mateřské školy Paskov, příspěvkové
organizace za rok 2009
8. a) Rozpočet Základní školy Paskov, příspěvkové organizace
na rok 2010
b) Rozpočet Mateřské školy Paskov, příspěvkové organizace
na rok 2010
9. Příspěvek do sociálního fondu a jeho užití
10. Rozpočet obce na rok 2010

11.
12.
13.
14.
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Majetkové záležitosti – pozemky
Nová koncepce dopravní obslužnosti obce
Závěr

2. Zastupitelstvo obce určilo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZO)
dva členy – ověřovatele zápisu a usnesení pana Tomáše Matějného
a pana Vlastimila Rundta.
3. Kontrola usnesení č. 1/2010 z 20. zasedání zastupitelstva
obce.
Na minulém zasedání byly uloženy úkoly finančnímu a kontrolnímu
výboru, plnění úkolů bude projednáno ve 4. a 7. bodě programu.
Pan Baďura k bodu 4 a) usnesení 20. zasedání ZO uvedl, že
informace starosty o porušení zákona nepovoleným zveřejněním
videonahrávky ze zastupitelstva obce nebyla přesná nebo úplná.
Dle veřejného ochránce práv nelze zveřejňovat osobní údaje.
Starosta uvedl, že videonahrávka byla účelově sestříhána a
zveřejněna v rozporu se zákonem č. 40/1964 Sb. s cílem poškodit
jeho osobu.
Ing. Širc, který podal přihlášku do diskuse, uvedl, že zákon
40/1964 Sb., §12, odst. 3 neupravuje zveřejnění nahrávek, a že
jejich technika neumožňuje nahrávku celého zasedání.
Starosta se dotazoval Ing. Širce, zda mají novinářskou licenci,
případně jiné oprávnění ke zveřejňování takovýchto nahrávek.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy kontrolu plnění
usnesení č. 1/2010 z 20. zasedání zastupitelstva obce.
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 20. a 21. zasedáním
zastupitelstva obce.
Zprávu ze 48. a 49. schůze rady obce podal místostarosta.
Členové zastupitelstva obce jsou o činnosti rady obce informováni prostřednictvím zápisů ze schůzí rady obce, které jsou jim
zasílány.
Starosta se dotazoval, zda má někdo dotaz k jednání rady obce.
Do diskuse se přihlásila slečna Lokajová, která uvedla, že dle
zákona o obcích patří mezi orgány obce také starosta obce.
Uvedla, že na zasedání dne 28.1.2010 ji starosta nazvala morálně
pokleslou a zřejmě i mentálně narušenou. Dle zákona č. 40/1964
Sb. Občanského zákoníku, § 11 má právo na ochranu své osobnosti
a výroky starosty se cítí poškozena a požádala o veřejnou
omluvu.
Starosta sdělil, že žádnou omluvu nedostane, že došlo k porušení
zákona prvotně z jejich strany zveřejněním účelově sestříhané
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ukončil diskuzi na toto téma.
Paní Barkoci se dotazovala, kdo je zodpovědný za odklízení sněhu
na sídlišti ul. Bělská. Na koho se má obrátit.
Starosta uvedl, že zimní údržba byla sjednána na komunikace,
které jsou v majetku obce. Na sídlišti ul. Bělská jsou komunikace v majetku RPG Byty. Obec nabízela RPG Byty zprostředkování
zimní údržby komunikací, ale nabídka byla odmítnuta.
Místostarosta uvedl, že několikrát upozorňoval RPG Byty na
údržbu komunikací včetně chodníků.
Pan Plát se dotazoval, kdy bude započato s realizací stavby
vodovodní přípojky do areálu chovatelů a která firma bude
stavbu realizovat.
Místostarosta odpověděl, že se stavbou bude započato v dubnu
2010 a stavbu bude realizovat firma Ing. Jiří Vala na základě
nejvýhodnější cenové nabídky vzešlé z výběrového řízení.
Za kontrolní výbor podal zprávu pan Moravec. Kontrolní výbor
zasedal spolu s finančním výborem. Provedli kontrolu vyúčtování
poskytnutých neinvestičních dotací, které dodaly všechny organizace v termínu, o poskytnutí příspěvků do zpravodaje neměli
podklady. Dále projednávali rozbor hospodaření MŠ a ZŠ.
Na zasedání výborů přizvali pana Záviského, který předložil
hospodaření Občanského sdružení Paskov Net.
Pan Baďura doporučil, aby kontrolní výbor stanovil pro příští
rok přesná kriteria, pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce.
Za finanční výbor podal zprávu pan Bc. Bělík, DiS. Uvedl, že
finanční výbor zasedal spolu s kontrolním výborem. Navrhují
nenavyšovat částky neinvestičních dotací oproti roku 2009.
Výbory dále provedly kontrolu čerpání rozpočtu na rok 2009
Základní školy a Mateřské školy Paskov. Nesrovnalosti byly
zjištěny u Základní školy Paskov. Výbor doporučuje provedení
finančního auditu a doložení podrobného čerpání rozpočtu,
rozdělené na hlavní a vedlejší činnost za rok 2009 s opodstatněnými komentáři k jednotlivým položkám.
U Mateřské školy nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
Finanční výbor dále navrhnul ocenění nalezených kol, která byla
předána obecnímu úřadu a po dobu 6 měsíců se o ně nikdo nepřihlásil.
Finanční výbor projednával provozní podmínky (čistotu a hygienu)
ve víceúčelové nafukovací hale. Úroveň provozu haly se snížila.
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náročné topné sezóně. Výbor doporučuje zvážit vytvoření finanční
rezervy na energie.
Starosta sdělil, že zastupitelstvo obce vždy podporovalo víceúčelovou halu, nebude však podporovat nepořádek v hale. Schválení
vyššího příspěvku na počátku roku bude pro provozovatele haly
demotivační. Nebudou činit kroky k lepšímu komerčnímu využití
haly.
Pan Matějný sdělil, že komise pro záležitosti Oprechtic se
nesešla.
Pan Rundt uvedl, že komise územního plánování, životního prostředí, bytová a dopravy zasedala 2x, projednávali přidělení
bytů v domě č.p. 35 a 7. Komise doporučila provedení aktualizace seznamu žadatelů o byt.
Paní Havránková sdělila, že komise pro mládež, kulturu a sport
nezasedala.
Paní Hozová uvedla, že SPOZ zasedá každé první pondělí v měsíci,
kde pravidelně rozdělují návštěvy jubilantů. Členové sboru, i
přes nepřízeň počastí letošní zimy provedli veškeré návštěvy
jubilantů vždy v termínu.
Dotazy k činnosti komisí nebyly žádné.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy informaci o činnosti orgánů obce mezi 20. a 21. zasedáním zastupitelstva obce.
5. Členové zastupitelstva obce obdrželi písemný soupis inventárních účtů Obce Paskov k 31.12.2009.
Starosta konstatoval, že při inventarizaci nebyly zjištěny
rozdíly. Zároveň poděkoval členům inventarizačních komisí za
práci v komisích.
Paní Cagášová, účetní, informovala členy zastupitelstva o stavech na účtech. Dále uvedla, že příspěvkové organizace MŠ Paskov
a ZŠ Paskov odevzdaly kopie inventarizačních zápisů o inventarizaci majetku příspěvkových organizací.
Starosta sdělil, že součástí inventarizace obecního majetku by
měla být i informace o inventarizaci majetku příspěvkových
organizací ZŠ a MŠ.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy výsledek inventarizace majetku obce za rok 2009 a inventární soupis účtů Obce
Paskov k 31.12.2009.

- 5 6. Členové zastupitelstva obdrželi kopie žádostí sportovních
klubů, zájmových a společenských organizací o příspěvky z rozpočtu obce v roce 2010. Členové ZO zároveň obdrželi přehled
o výši poskytnutých příspěvků v roce 2009.
Starosta informoval členy ZO, že v roce 2009 došlo vinou
hospodářské recese k propadu daně z příjmu právnických osob a
v důsledku rozhodnutí nejvyššího správního soudu k vrátkám daně
z nemovitosti. V letošním roce nás čeká stejná situace.
Příjmy nebudou postačovat na krytí investičních akcí spolufinancovaných z dotačních titulů přiznaných obci na letošní rok. Bude
potřeba přijmout úvěr. Navrhnul poskytnout příspěvek sportovním
klubům a společenským organizacím maximálně do výše loňské
skutečnosti.
Vzhledem k tomu, že zaznamenal několik stížností na nepořádek
ve víceúčelové nafukovací hale včetně zanedbaného úklidu, navrhnul pro letošní rok poskytnout finanční příspěvek pouze na
úhradu energií ve výši 400.000 Kč s tím, že se mají provozovatelé snažit o větší komerční využití haly.
K organizaci Podané ruce, o.s. Projekt OsA F-M starosta uvedl,
že obec si u této organizace nesjednávala žádné služby pro
občany obce.
Diskuse:
Pan Andrýsek Jaroslav – zástupce Sokola Paskov uvedl, že po
posledním tréninku florbalistů zůstal v hale nepořádek – rozházené mantinely.
Pan Baďura poukázal na to, že pokud Český svaz chovatelů požaduje 30.000 Kč na opravu oplocení areálu chovatelů, který je
majetkem obce, měla by být tato částka uvedena na jiné položce
rozpočtu.
Starosta sdělil, že tuto záležitost projedná s účetní, aby
položka byla správně zařazena v rámci platné rozpočtové skladby.
Pan Mgr. Raška sdělil, že na provoz víceúčelové haly byl v loni
poskytnut příspěvek ve výši 500.000 Kč.
Pan Bc. Bělík, DiS poukázal na to, že vzhledem k průběhu letošní
zimy nebude částka 400.000 Kč dostačující na zaplacení energií.
Dále se dotazoval, jak obec zajišťuje sociální služby potřebným
občanům obce.
Starosta odpověděl, že při umísťování potřebných občanů do
charitních zařízení, případně domovů důchodců je sepisována
dohoda s rodinnými příslušníky o úhradě neinvestičních nákladů
za pobyt potřebného občana v tomto zařízení. Ve většině případů
zanechá potřebný občan majetek, který rodina nadále využívá.
Není logické, aby v těchto případech hradila doplatky obec. Její

- 6 povinnost nastupuje pouze v případě osamělého a nemajetného
občana, který nemá na úhradu sjednané sociální služby.
Pan Štefek, zástupce Sokola Paskov, uvedl, že víceúčelová nafukovací hala je trnem v oku. Před 5 lety se začínalo s příspěvkem
600.000 Kč. Ceny energií stoupají, příspěvky mají klesající
tendenci. Zapisují denní stav plynoměru i elektroměru. Hala je
pro zábavní a rekreační sport. Požádal o přehodnocení výše
příspěvku na 600.000 Kč. Dále uvedl, že plášť haly je na odpis.
Na výměnu pláště potřeba 100.000 Kč.
Starosta sdělil, že trnem v oku není hala, ale neprůhledné
hospodaření provozovatelů haly. Vlastníkem vedlejší budovy je
někdo jiný, který by se také měl starat o její provoz. V žádosti
o příspěvek z rozpočtu obce není ani zmínka o výměně pláště
haly, přesto je obec v případě potřeby připravena potřebné
finance vyčlenit.
Slečna Lišková sdělila, že se k ní nedostala ani jediná písemná
stížnost na práci uklízečky. Uvedla, že bude provedena změna.
Pan Baďura uvedl, že k projednávání záležitostí haly je potřeba
více času a doporučil, aby komise pro mládež, kulturu a sport
zabývala podmínkami sportu v Paskově. Jeho úroveň by se měla
udržet ne-li zlepšit. Vytváření podmínek pro sport je zákonná
podmínka. Požádal o příslib, že v případě nutnosti bude příspěvek na provoz haly z rozpočtu obce zvýšen.
Pan Baďura dále navrhnul, aby vzhledem ke stále problematickému
parkování vozidel na ul. Kirilovova v době pořádání turnajů,
bylo umožněno parkování vozidel na hřišti u rest. Sokolovna.
Starosta odpověděl, že již v brzké době bude toto hřiště sloužit
jako zařízení staveniště v souvislosti s opravou objektu Sokolovny č.p. 279. Členové zastupitelstva by dále měli uvažovat
o budoucí podobě a funkci ploch tohoto hřiště.
a) Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy na základě žádostí
– viz příloha k bodu programu č. 6, příspěvky z rozpočtu obce
na činnost sportovních klubů, zájmových a společenských organizací:
Klub seniorů Oprechtice … … … … … … … … … … …
10.000 Kč
Český svaz včelařů, ZO Paskov … … … … … … … …
21.000 Kč
(z toho 15.000 Kč na pořízení jubilejní medaile
k 100. výročí založení ZO ČSV Paskov)

Klub důchodců Paskov … … … … … … … … …
Střední škola, ZŠ a MŠ logopedická F-M
Pionýrská skupina Paskov … … … … … … …
Orel Jednota Paskov /provoz haly/ … … …
Římskokatolická farnost Paskov … … … …
Orel Jednota Paskov, klub házené … … …

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

35.000
0
40.000
400.000
80.000
70.000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

- 7 Orel Jednota Paskov, odd. stolního tenisu … …
Paskov Saurians
… … … … … … … … … … … … … …
Český svaz chovatelů … … … … … … … … … … … …

40.000 Kč
80.000 Kč
35.000 Kč

(z toho 30.000 Kč na stavbu oplocení a 5.000 Kč na výstavu
zvířectva)

Podané ruce, o.s. Projekt OsA F-M … … … … … …
(obec neobjednávala žádné služby občanům)

0 Kč

b) Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy na základě žádosti
Orla Jednoty Paskov, klubu házené, prominutí nájmu tělocvičny
a hřiště ZŠ Paskov v celkové výši 28.500 Kč pro rok 2010.
c) Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy na základě žádosti
Paskov Saurians prominutí nájmu tělocvičny ZŠ Paskov v celkové
výši 72.500 Kč pro rok 2010.
7. Členové ZO obdrželi písemně rozbor hospodaření Základní školy
Paskov.
Bc. Bělík, DiS informoval, že rozbor hospodaření projednali ve
finančním a kontrolním výboru a nalezli některé nesrovnalosti,
proto navrhují provedení auditu. Mimo jiné zpochybňují převod
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu odměn.
Starosta obce sdělil, že převod prostředků z rezervního fondu do
fondu odměn byl projednán a schválen radou obce. Odměny mají být
vyplaceny pracovníkům, kteří se podíleli na vypracování žádosti
o poskytnutí dotace v rámci projektu Modernizace výuky a vybavení z Regionálního operačního programu a dále na pracích spojených s úklidem po výměně oken a zateplení školských objektů.
Převod prostředků bude konzultován s auditorem.
Pan Ing. Širc vznesl dotaz k výběru dodavatele na nákup školního
nábytku. Kterému dodavateli dal ředitel ZŠ přednost a proč rada
obce nestanovila přímo dodavatele podle nejnižší ceny.
Starosta sdělil, že ponechali řediteli možnost výběru lepšího
zařízení v rámci dvou cenově nejnižších nabídek.
Do diskuse se přihlásil pan Goj, ředitel ZŠ Paskov, který uvedl,
že aby škola obdržela dotaci na Modernizaci výuky musela získat
při hodnocení žádosti potřebný počet bodů. Při prvém podání jí
scházelo 0,5 bodů. Protože jedním kritériem, za které se
udělovaly body, byla zkušenost s čerpáním dotace, podala při
dalším pokusu žádost obec a uspěla. Škola tuto žádost připravovala 2 roky. Pracovníci školy zpracovávali žádost i ve svém
volném čase.
K výběru dodavatele školního nábytku uvedl, že nelze vždy
přistupovat k nejlevnější nabídce. Levné nabídky ne vždy splňují
kritéria evropské normy.
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titulu Modernizace výuky a vybavení ZŠ Paskov.
K připomínkám kontrolního výboru k rozboru hospodaření uvedl, že
ZŠ hospodaří s prostředky obce, státu a strávníků na základě
živnosti, proto je jejich rozbor hospodaření složitější.
Pan Ing. Širc poděkoval řediteli za informaci a uvedl, že rada
obce měla vybrat pouze nejvýhodnější nabídku.
Pan Baďura podal návrh, aby rozbor hospodaření ZŠ Paskov byl
vzat na vědomí s tím, že byly vzneseny dotazy.
Starosta sdělil, že každoročně bývá hospodaření příspěvkových
organizací kontrolováno auditorem a i v letošním roce tato
kontrola proběhne.
Členové ZO obdrželi rozbor hospodaření MŠ Paskov, který rovněž
projednal finanční a kontrolní výbor. K rozboru hospodaření MŠ
Paskov nebylo připomínek.
a) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 18 hlasy, 1 člen ZO se
zdržel hlasování, rozbor hospodaření Základní školy Paskov,
příspěvkové organizace za rok 2009 s tím, že byly vzneseny
dotazy.
b) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 18 hlasy, l člen ZO se
zdržel hlasování, rozbor hospodaření Mateřské školy Paskov,
příspěvkové organizace za rok 2009.
c) Zastupitelstvo obce uložilo 19 hlasy radě obce, aby se opětovně zabývala rozborem hospodaření ZŠ Paskov včetně připomínek
finančního a kontrolního výboru.
Termín: 31.3.2010
8. Členové zastupitelstva obce obdrželi návrhy rozpočtů ZŠ
Paskov a MŠ Paskov.
Pak Kupka vznesl připomínky k návrhu rozpočtu ZŠ Paskov: není
rozdělena hlavní a hospodářská činnost, mzdy hospodářské
činnosti, DPH cizí strávníci, zaměstnanci, sklad čisticích
prostředků.
Paní Zelená, účetní ZŠ Paskov, uvedla, že rozpočet sestavuje od
roku 2003. V době sestavování rozpočtu ještě neví rozpočet na
hospodářskou činnost. Děti u stravného neplatí DPH.
Starosta sdělil, že rozpočet byl sestaven naprosto stejně jako
v minulých letech a vyzval ředitele, aby potvrdil, že rozpočet
ZŠ byl sestaven v souladu s platnými zákony.
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zabezpečovací zařízení.
Pan Goj uvedl, že škola byla vykradena 4 x, předložil radě obce
nabídky na instalaci zabezpečení. Přimlouval se, aby byla
provedena instalace zabezpečovacího zařízení v době, kdy bude
provedena modernizace výuky. V případě zcizení moderního
zařízení může dojít k ochromení výuky.
K návrhu rozpočtu Mateřské školy Paskov nebylo připomínek.
a) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 18 hlasy, l člen ZO se
zdržel hlasování rozpočet Základní školy Paskov, příspěvkové
organizace na rok 2010.
b) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy rozpočet
Mateřské školy Paskov, příspěvkové organizace na rok 2010.
9. Zastupitelstvo obce schválilo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZO)
odvod finančních prostředků z rozpočtu obce v roce 2010 do sociálního fondu ve výši 3,5 % z objemu mzdových prostředků pracovníků OÚ, kteří jsou v hlavním pracovním poměru a uvolněných
funkcionářů zastupitelstva obce.
Užití finančních prostředků sociálního fondu se bude řídit
rozpočtem SF na rok 2010.
Rozpočet sociálního fondu tvoří na základě pověření zastupitelstva obce dne 20.3.2008, starosta obce.
10. Návrh rozpočtu obce na rok 2010 včetně závazných ukazatelů
obdrželi členové zastupitelstva spolu s pozvánkami.
Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2010 podal starosta.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední i elektronické desce.
Písemné ani ústní připomínky nebyly podány. Starosta uvedl, že
návrh rozpočtu se sestaven dle potřeb obce, respektuje usnesení
ZO a zahrnuje investiční akce, na které byly získány dotace
z ROP a OP SFŽP.
V návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty dotace. V rozpočtu schází
prostředky na zateplování objektů ZŠ, modernizaci výuky ZŠ
Paskov, z tohoto důvodu bude nutno přijmout úvěr ve výši cca
25 mil. Kč.
Starosta dále uvedl, že je nutno počítat i s budoucími výdaji na
vybavení a provoz Komunitního centra Paskov a výstavbu autobusových zastávek. S výdaji na dostavbu cyklostezky Ostrava Beskydy musíme počítat v roce 2012, s výdaji na výkup pozemků
(cca 200 tis. Kč již v roce 2011).
K části rozpočtu doprava podal komentář místostarosta.
Pan Baďura uvedl, že v rozpočtu nejsou vedena platná čísla
(dotace, výběrová řízení).
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dotací ze SFŽP a ROP Moravskoslezsko, nelze tyto částky uvádět
do příjmů rozpočtu a současně nelze rozpočtovat výdaje, na které
doposud není zajištěno financování.
Pan Baďura uvedl, že je potřeba si uvědomit výši výdajů na
stavební dozor, výběrové řízení a odměny projektového manažera
u rekonstrukce Sokolovny č.p. 279 a proto dbát na to, aby tato
stavba byla provedena bez závad.
Pan Kupka v souvislosti s výší nákladů na plyn pro kino a ZUŠ se
dotazoval, zda navštěvují ZUŠ jen žáci z Paskova nebo i z okolních obcí.
Paní Havránková odpověděla, že ZUŠ navštěvuje mimo Paskovských
dětí také 8 dětí z Řepišť a Žabně. Obec Řepiště poskytuje ZUŠ
Vratimov dar.
Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy
a) Rozpočet obce na rok 2010 včetně závazných ukazatelů pro
hospodaření rady obce
příjmy v celkové výši
… … … … … 47.739,6 tis. Kč
financování celkem
… … … … … 10.573,0 tis. Kč
výdaje celkem
… … … … … 58.312,6 tis. Kč
Viz příloha k bodu programu č. 10
b) Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní
škola Paskov, okres Frýdek-Místek ve výši 5.061 tis. Kč.
c) Investiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní
škola Paskov, okres Frýdek-Místek ve výši 350 tis. Kč.
d) Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská
škola Paskov ve výši 1.370 tis. Kč.
e) Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací
s neinvestičním příspěvkem
- spotřeba materiálu
- spotřeba energie celkem
- ostatní služby celkem
- opravy a údržba
- cestovné
- náklady na reprezentaci
11. Zastupitelstvo obce schválilo 18 hlasy, l člen ZO se zdržel
hlasování, rozpočtový výhled na léta 2011 – 2014.
12. Majetkové záležitosti – pozemky předložil k projednání
místostarosta.
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k projednání smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací.
Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy darovací na pozemky parc.č. 2180/1 a 2180/2 k.ú.
Paskov a pozemek parc.č. 233/1 k.ú Oprechtice ve Slezsku od Moravskoslezského kraje, Správy silnice MSK.
b) Místostarosta předložil žádost Tomáše Žišky o schválení
záměru výstavby krematoria pro domácí zvířata na území obce
Paskov. Za tím účelem požádal pan Žiška o odkoupení obecních
pozemků parc.č. 1571/5 a 1571/3 k.ú. Paskov.
Místostarosta uvedl, že dle územního plánu lze na těchto pozemcích vést maximálně inženýrské sítě a nelze realizovat jiné
stavby včetně krematoria.
Starosta uvedl, že tyto pozemky jsou v blízkosti hřbitova, kde
by měla být zachována klidová zóna.
Pan Baďura požadoval o kvalifikované rozšíření žádosti o umístění krematoria, tj. vyjádření z hlediska životního prostředí.
Zastupitelstvo obce neschválilo 18 hlasy 1 člen ZO se zdržel
hlasování záměr na odprodej obecních pozemků parc.č. 1571/5 a
1571/3 k.ú. Paskov.
13. Starosta informoval členy ZO o koncepci dopravní obslužnosti
v obci. Uvedl, že OKD Doprava, a.s. odkoupila od DIAMO, s.p.
o.z. Odra pozemky, které nyní slouží jako točna autobusů, mimo
jiné i linky č. 39. OKD Doprava, a.s. zakoupené pozemky hodlá
využít k rozšíření logistického centra a z tohoto důvodu tento
prostor k 31.12.2010 zcela uzavře. Od doby oznámení uzavření
toto prostoru bylo započato jednání o prodloužení linky č. 39
do centra obce Paskov s Dopravním podnikem Ostrava, a.s.. DPO
nejdříve přislíbil prodloužení linky č. 39 do centra Paskova,
ale v lednu tohoto roku zamítl prodloužení linky nejen DP
Ostrava, ale i odbor dopravy Magistrátu města Ostravy. Proto
bylo nutné následně uvažovat o zřízení nové linky č. 370, která
by vedla od železniční stanice Paskov centrem obce směr
Oprechtice, Krmelín, na tramvajovou smyčku v Ostravě – Dubině.
Je možno také uvažovat o využití pozemku bývalého heliportu pro
zřízení zastávek autobusů ČSAD a točny autobusu č. 39. Tyto
pozemky však nepatří Obci Paskov, ale jsou v majetku DIAMO, s.p.
Po kratší diskusi, s ohledem na to, že otázka dopravní obslužnosti je stále v jednání, kdy se mění alternativy obslužnosti
obce a pokročilému času jednání zastupitelstva obce bylo rozhodnuto, že tato záležitost bude řešena na veřejném projednávání
koncepce dopravy v obci.
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s dotčenými orgány státní správy a organizacemi o zániku autobusové zastávky a točny u Dolu Paskov k 31.12.2010.
Zastupitelstvo obce uložilo 19 hlasy starostovi svolat na
7. dubna 2010, v 17:00 hodin, do sálu nad Zámeckou krčmou
Veřejné projednávání koncepce dopravy v obci Paskov.
14. Závěr
Pan Baďura se dotazoval, zda je pravda, že Biocel Paskov bude
měnit technologii výroby, která by měla zhoršit životní
prostředí.
Starosta odpověděl, že oficiální cestou o změně technologie
výroby na Biocelu Paskov, a.s. nebyl informován.

Zapsala: Strnadlová
Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Ing. Petr Pauk
starosta obce

