Výpis z usnesení č. 3/2011
5. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 23.6.2011
1. Zastupitelstvo města schvaluje navržený program zasedání:
1. Schválení pořadu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 2/2011 ze 4. zasedání ZM
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 4. a 5. zasedáním ZM
5. Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2010
6. Závěrečný účet města za rok 2010
7. Přehled investičních akcí a vybraných oprav obecního
majetku v roce 2010
8. Zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření
9. Cenová nabídka na opravu věžních hodin a zvonění
10. Žádost Advanced World Transport pojmenování ulice k jejich
areálu
11. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině MŠ Paskov, příspěvková
organizace a navýšení jejího rozpočtu
12. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ Paskov, příspěvková
Organizace a navýšení jejího rozpočtu
13. Smlouva o výpůjčce – ZŠ Paskov (Modernizace výuky a vybavení
ZŠ Paskov)
14. Dohoda o spolupráci mezi Biocelem Paskov, a.s. a Městem
Paskov
15. Žádosti sportovních klubů a společenských organizací –
pronájem sportovních a kulturních zařízení
16. a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská
brána za rok 2010
b) DSO Slezská brána – závěrečný účet za rok 2010
17. a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Olešná za rok 2010
b) DSO Olešná - závěrečný účet za rok 2010
18. Rozpočtové opatření ZM č. 1/2011
19. Majetkové záležitosti
20. Pověření člena zastupitelstva pro územní plán.
21. Stanovení odměny panu Tomáši Matějnému – členu ZM
22. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
23. Závěr
2. Zastupitelstvo města určuje dva členy – ověřovatele zápisu a
usnesení: pana Bc. Petra Michálka a paní Libuši Klimundovou.
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
č. 2/2011 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Paskov.
4. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti orgánů
města mezi 4. a 5. zasedáním zastupitelstva města.
5. Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu včetně výsledku o
přezkumu hospodaření města za rok 2010.
6. Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
města za rok 2010, a to bez výhrad.
7. Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled investičních akcí a
vybraných oprav obecního majetku v roce 2010.

- 2 8. Zastupitelstvo města stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2
písmena a) zákona 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření do výše 200.000,- Kč včetně,
v těchto případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů
nebo
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města).
9. Zastupitelstvo města schvaluje na základě cenové nabídky společnosti Impuls-B poskytnutí účelové dotace Římskokatolické
farnosti Paskov ve výši 20.508 Kč na opravu věžních hodin
a zvonění.
10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb. o obcích § 28 odst.1 pojmenování ulice (parc.č. 1996/1 k.ú.
Paskov) k areálu společnosti Advanced World Transport, a.s.
v Paskově „K Překladišti“.
11. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině
Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace a navýšení rozpočtu
o 330.000,- Kč .
12. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině
Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
a navýšení rozpočtu o 300 000,- Kč.
13. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem
Paskov a Základní školou Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací. Předmětem smlouvy o zapůjčení zařízení pořízené
v rámci projektu „Modernizace výuky a vybavení ZŠ Paskov“ v pořizovací hodnotě 5.193.394,35,-Kč.
14. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi
Biocelem Paskov, a.s. a Městem Paskov, vč. přijetí finančního daru
ve výši 370.000,- Kč (Třistasedmdesáttisíckorunčeských) v roce
2011, 2012 a 2013 a zmocňuje starostu města Petra Baďuru podpisem
této dohody. Předmětem dohody o spolupráci je dohoda stran
o základních podmínkách vzájemné spolupráce, vytvoření užších
vazeb mezi Městem Paskov a společností Biocel Paskov a.s.
a finanční podpora poskytnutá společností Biocel Paskov a.s.
za účelem rozvoje života obyvatel města Paskov zejména v oblasti
společensko-kulturní a sportovní.
15. Zastupitelstvo města schvaluje na základě žádosti sportovních
klubů a společenských organizací:
a) bezplatné užívání tělocvičny ZŠ Paskov za účelem tréninkových
hodin a turnaje ml. žáků, elévů a přípravky v celkové výši
90.000 Kč – Paskov Saurians – florbalový oddíl,
b) bezplatné užívání tělocvičny ZŠ Paskov, případně venkovního
hřiště za účelem tréninkových hodin, turnajů a soutěžních
utkání mládežnických družstev v celkové výši 30 000 Kč.
- Klub házené Orel Paskov.
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přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2010
b) Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet DSO Slezská
brána za rok 2010.
17. a) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Olešná za rok 2010.
b) Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet DSO Olešná
za rok 2010.
18. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 1/2011
19. Zastupitelstvo města schvaluje na základě schváleného záměru
odprodej městského pozemku parc.č. 406/3 k.ú. Paskov o výměře
43 m² a část městského pozemku 404/2 k.ú. Paskov (nově dle GP
parc.č. 404/4) o výměře 278 m².
20. Zastupitelstvo města schvaluje pověření Ing. Milana Klimundy,
místostarosty města, určeným zastupitelem pro územní plán a s ním
spojené úkony do roku 2014 (konec volebního období).
21. Zastupitelstvo města stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému zastupiteli města Paskov panu Tomáši Matějnému dle usnesení zastupitelstva obce č. l/2011, bod č. 13 ze dne 24.2.2011.
22. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace přednesené
starostou:
a, cyklostezka Ostrava – Beskydy , úsek Vratimov – Sviadnov,
b, informace o aktivitách v rámci DSO Slezská brána a Olešná,
c, vývoj plnění rozpočtu města a informace Finančního úřadu,
d, informace o jednání s vedením Dolu Paskov,
ředitelem Nadace OKD a místopředsedou představenstva AWT,
e, informace o jednání s ředitelem odboru Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových – pracoviště Frýdek-Místek
v souvislosti se zámkem,
f, informace o jednání XII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR,
g, informace o Zasedání Regionu Beskydy
h, informaci o možnosti bezplatné dopravy seniorů, dopravním
podnikem Ostrava a.s. a Veolia Transport Morava a.s. pro rok
2012 v rámci integrované přepravy.
23. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města zpracováním žádostí
ve věci získání dotačních prostředků na základě výzev SFŽP na
zakoupení zametacího stroje a protipovodňového informačního
systému.
22. Zastupitelstvo města bere na vědomí termín konání 6. zasedání
Zastupitelstva města Paskov dne 22.9.2011 v Oprechticích.

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Bc. Petr Michálek
Libuše Klimundová
Úplné zněmí usnesení je uloženo na MěÚ Paskov.

Petr Baďura
starosta města

Výpis ze zápisu
z 5. zasedání Zastupitelstva města Paskov, konaného dne 23.6.2001
Zasedání ZM bylo zahájeno v 17:00 hodin.
Přítomno: 19 členů zastupitelstva města
(pan Šugar, omluven pozdější příchod)
2 členové zastupitelstva města omluveni
10 hostů
Zasedání ZM zahájil a řídil starosta města. Starosta sdělil, že program
je proti programu na pozvánkách doplněn a upřesněn o stanovení odměny
členu ZM panu Matějnému, který odstoupil z funkce místostarosty.
Ing. Pauk podal návrh na doplnění programu ZM o bod „Odvolání starosty
z funkce“ s následujícím odůvodněním (uvedeno dle písemného příspěvku
Ing. Pauka):
Mnoho občanů Paskova se cítí podvedeno jednáním nezávislých kandidátů a
je velmi zklamáno tím, že se NK spojili s komunisty a prosadili do
funkce starosty člena této nedemokratické strany, která skončila ve volbách po zásluze na posledním místě. Věrný své komunistické morálce,
tento soudruh nadále občany podvádí a do očí bezostyšně lže. Porušování
zákonů ze strany některých pracovníků úřadu nejen toleruje, ale sám jde
příkladem.
Na minulém i předminulém jednání zastupitelstva jsem se zmínil o odmítavém přístupu pracovnice úřadu Zaluské, podat informace, na které jsem
měl zákonné právo. Zde odkazuji na zápis z jednání zastupitelstva 31.3.
Nedostal jsem jakoukoli odpověď, ani informaci, že by se starosta snažil
sjednat nápravu. Toto je nejen známkou špatného vedení úřadu, ale přímo
porušením zákona o obcích § 82.
31. března t.r. jsem přistihl dva pracovníky tzv. rychlé roty kácet
strom a řezat dříví v soukromé zahradě u domu č.p. 300. Na dotaz, kdo je
tam poslal a co tam dělali, nedokázala (nebo nechtěla) pracovnice úřadu
Grimmová, pověřená jejich vedením odpovědět. Do dnešního dne jsem
nedostal ani odpověď na dotaz, kdo uhradí náklady na práci a použitou
techniku ani od zmíněné pracovnice, natož tak od vedení obce. Další
porušení zákona o obcích § 82 a rovněž obecných pracovně právních
předpisů, bez jakýchkoli důsledků, vyvozených vůči odpovědným pracovníkům, což je opět příklad špatného vedení obce. Stojí za povšimnutí, že
při tomto „melouchu“ byla použita obecní VZP, avšak oprechtickým hasičům
pro instalaci techniky na soutěž zapůjčena nebyla …
Starosta se jako uvolněný funkcionář od prvního dne po nástupu do funkce
nevěnoval jen práci ve prospěch obce, ke které byl uvolněn, ale do konce
února vyvíjel výdělečné aktivity ve svém dřívějším zaměstnání. A pravděpodobně by pokračoval, kdybych se nezačal zajímat o tyto jeho aktivity,
kterými se dokonce při předávání funkce sám chlubil. Osobně jsem mu
z titulu funkce odstupujícího starosty podepisoval potvrzení o volbě
uvolněným funkcionářem. Na základě tohoto potvrzení o výkonu veřejné
funkce, je povinen zaměstnavatel pracovníka neprodleně uvolnit. Pakliže
tak zaměstnavatel neučiní, porušuje příslušná ustanovení zákoníku práce.
Jestliže však zvolený uvolněný funkcionář toto potvrzení zaměstnavateli
nepředá, věnuje se práci ve svém bývalém zaměstnání a nevěnuje se plně
funkci, pro kterou byl uvolněn, porušuje nejen příslušná ustanovení
zákoníku práce a zákona o obcích, ale především podvádí občany své obce.
Pamětliv slov nástupního projevu starosty se ptám: Chamtivost,
porušování zákona, lži a podvody, to jsou ty dobré mravy, o kterých
hovořil?
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obce a jsou přesvědčeni, že řízení nezvládá. Četné prohřešky proti
zákonům a etice jsou dostatečnými argumenty pro jeho odvolání z funkce.
Návrh na doplnění programu o bod „Odvolání 4 členů rady města z funkce“.
Odůvodnění:
V zápise a usnesení Rady města Paskov ze dne 18.4.2011 v bodě 2 se rada
zabývala výtkami, které jsem vznesl na zastupitelstvu 31.3. 5 členů rady
shledalo mé námitky jako neopodstatněné. Jestliže někdo shledává námitky
proti porušování zákona a pracovní kázně, podvodům a lžím, jako neopodstatněné, pak si nezaslouží být členem tak významného řídícího orgánu,
jako je rada města. Proto navrhuji, aby byl program doplněn o odvolání
dalších 4 členů Rady města Paskov z funkce. Jmenovitě jsou to místostarostové Pohl, Klimunda, Bělík a radní Sýkora.
Tyto dva návrhy na doplnění programu navrhuji zařadit jako bod č. 3 a 4.
Na příspěvek Ing. Pauka reagoval MUDr. Ožana, že se mu zdá, že tento bod
se opakuje, a že již byl přece řešen na minulém zasedání ZM.
Starosta dal hlasovat o návrhu Ing. Pauka na doplnění programu ZM tj.
o odvolání starosty z funkce a odvolání členů rady města Ing. Pohla,
Ing. Klimundy, Ing. Bělíka a pana Sýkory.
Výsledek hlasování: 3 pro, 11 proti, 4 se zdrželi hlasování (přítomno
18 členů zastupitelstva města)
Následně bylo hlasováno o programu jednání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schválilo 15 hlasy, 2 byli proti, l se zdržel
(přítomno 18 členů ZM) následující program zasedání:
1. Schválení pořadu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 2/2011 ze 4. zasedání ZM
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 4. a 5. zasedáním ZM
5. Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2010
6. Závěrečný účet města za rok 2010
7. Přehled investičních akcí a vybraných oprav obecního
majetku v roce 2010
8. Zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření
9. Cenová nabídka na opravu věžních hodin a zvonění
10. Žádost Advanced World Transport pojmenování ulice k jejich areálu
11. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině MŠ Paskov, příspěvková
organizace a navýšení jejího rozpočtu
12. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ Paskov, příspěvková
organizace a navýšení jejího rozpočtu
13. Smlouva o výpůjčce – ZŠ Paskov (Modernizace výuky a vybavení
ZŠ Paskov)
14. Dohoda o spolupráci mezi Biocelem Paskov, a.s. a Městem Paskov
15. Žádosti sportovních klubů a společenských organizací –
pronájem sportovních a kulturních zařízení
16. a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská
brána za rok 2010
b) DSO Slezská brána – závěrečný účet za rok 2010
17. a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Olešná za rok 2010
b) DSO Olešná - závěrečný účet za rok 2010
18. Rozpočtové opatření ZM č. 1/2011
19. Majetkové záležitosti
20. Pověření člena zastupitelstva pro územní plán

- 3 21. Stanovení odměny panu Tomáši Matějnému – členu ZM
22. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
23. Závěr
2. Zastupitelstvo města určilo 16 hlasy, 2 členové ZM se zdrželi
hlasování (přítomno 18 členů ZM), dva členy – ověřovatele zápisu a
usnesení: pana Bc. Petra Michálka a paní Libuši Klimundovou.
3. Kontrola plnění usnesení.
Problematika využívání městského zařízení bude předložena ve zprávě
finančního výboru v bodě 4 programu.
Další úkol nebyl uložen.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM)
kontrolu plnění usnesení č. 2/2011 ze 4. zasedání Zastupitelstva města
Paskov.
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 4. a 5. zasedáním ZM.
Za radu města podal informaci Ing. Pohl. Rada zasedá jednou za 14 dní,
od minulého zasedání ZM se sešla 5 x. O činnosti rady města jsou
členové ZM informováni prostřednictvím zápisů a usnesení rady města,
které jsou jim zasílány.
Hlavními body jednání rady města byly: obnova veřejného osvětlení
v městě, stanovisko EIA ke změně technologie výroby v závodě Biocel
Paskov a.s., směrnice č. 1/2011 Města Paskov, stanovení kapacity MŠ
Paskov, oslavy města, zpracování nového ÚP města.
Pan Moravec požádal o uvedení výše dlužných částek nájemníků v městských
bytech.
Starosta odpověděl, že zákon o ochraně osobních údajů neumožňuje tyto
informace zveřejnit.
MUDr. Ožana požádal o informaci v záležitosti likvidace bioodpadů
v městě.
Ing. Klimunda sdělil, že od svoz bioodpadů od občanů města je zajištěn
od měsíce července a to na základě smlouvy, kterou lze sepsat na MěÚ.
Likvidaci bioodpadů hradí občané sami.
Ing. Bělík podal informaci, že bioodpad z části městských pozemků je
likvidován na skládce Vratimov a na části pozemků je tráva mulčována.
Za finanční výbor podal zprávu Bc. Michálek. Vyčíslení příspěvku za
užívání městských prostor u organizací a spolků – řeší dle dohody
místostarosta Ing. Pohl. Auditor městu Paskov doporučuje nájmy
nepromíjet a raději snížit nájemné. Finanční výbor došel k závěru, že
z důvodu průhlednosti a možného přínosu uplatnění si většího % podílu
odpočtu DPH z přijatých faktur, by měl být nájem organizacím a spolkům
účtován v plné výši. Toto bylo konzultováno i s jiným auditorem a
finančním úřadem. O účelový příspěvek na tento nájem, by si pak
organizace a spolky při přidělování příspěvků a dotací vždy samostatně
zažádaly. Příspěvek by jim byl vyplácen až na konci roku, kdy by jim
byla zároveň zaslána i faktura za nájem a užívání městských prostor.
Tyto fakturace a příspěvky by měly být spolu ihned vzájemně započteny
tak, aby nedocházelo k narušení cash-flow města a zároveň, aby spolky
neměly možnost hospodařit s financemi města.
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Paskov Net. Finanční výbor navrhnul zřídit tzv. „Rezervní fond“ a to
z důvodu přehledného čerpání ušetřených financí, například na nákup
majetku.
Finanční výbor dále projednal „Závěrečný účet města Paskov za rok 2010“
zpracovaný Ing. Turoněm a doporučuje odhalené nedostatky pracovníkem
městského úřadu opravit dle doporučení auditora. Finanční výbor
doporučuje proškolení pracovnice MěÚ, aby byly omezeny náklady na
samotné poradenství. Auditora ponechat stávajícího, protože zná
problematiku.
Finanční výbor dále projednal a doporučil vyřazení majetku. Výbor
doporučuje před samotnou fyzickou likvidací vyřazeného majetku
informovat předsedy komisí případně spolků. Pokud by nějaký majetek
ještě mohli upotřebit, provést převod majetku na spolek, organizaci
apod.
Finanční výbor také projednával finanční dar od společnosti Lenzing a.s.
městu Paskov, jeho výši i případnou možnou dobu jeho čerpání.
Jako poslední projednal výbor poděkování zúčastněným členům za práci
pro finanční výbor ZM.
Ke zprávě finančního výboru nebyly dotazy.
Za kontrolní výbor podal zprávu Ing. Pauk. Kontrolní výbor se sešel 1x.
Výbor se rozdělil na 3 kontrolní skupiny, které provedly 3 kontrolní
akce. Dne 6.4.2011 členové pan Šugar, Ing. Krečmerová, pan Biedrawa
provedli kontrolu zápisů rady města č. 4,5,6. V zápise je uvedeno, že
u některých úkolů není uveden žádný výstup a v zápisech z rady města
schází datum ověření zápisu. Zápis z kontroly je uložen na MěÚ.
Dne 9.5.2011 členové pan Kupka, pan Liška a Kubáň provedli kontrolu
zápisů a usnesení z jednání rady města 29.11.2010,13.12.2010 a
10.1.2011. Zápis z kontroly je uložen na MěÚ.
Dne 20.6.2011 provedli členové Ing. Pauk, Ing. Glomb a Ing. Balážecová
Kontrolu zápisu a usnesení č. 7-9/2011. V usnesení rady č. 3/2011, bod
12 – úkol trvá, nebyl zadán termín plnění úkolu, dosud není žádný
výstup. Kontrolní výbor doporučuje, aby v nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor (KCP) v bodě VII., uzavřené s panem Brožem, byl doplněn
údaj, kolik dnů předem je nutno závazně oznámit nájemci požadavek na
uvolnění restauračních prostor.
Rovněž zápis z této kontroly je uložen na MěÚ.
Za Osadní výbor Oprechtice podala zprávu MUDr. Haladejová. Výbor
projednával zahradnické úpravy okolo hasičárny, zabýval se bezpečností
v Oprechticích. Výbor požaduje se započetím výstavby chodníku ve směru
Oprechtice – Paskov.
Dále výbor požaduje vyvolat jednání v záležitosti úpravy příkopu podél
okresní silnice. Z důvodu špatného spádování se v něm zdržují splašky,
které zapáchají a rovněž se v něm zdržují hlodavci.
Ing. Bělík sdělil, že v záležitosti opravy silnice a příkopu přes
Oprechtice již proběhly dvě jednání. Jedno přímo na místě a druhé na
Správě silnic. Je zadáno zpracování studie stavu silnice za účelem
snížení nosnosti. Vyčištění příkopu bylo přislíbeno provést do konce
července.
Paní MUDr. Haladejová se dotazovala, kdy bude v Oprechticích realizováno
přecházení pro chodce.
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stavebního povolení na stavbu chodníku Oprechtice – Paskov a také na
stavbu přecházení pro chodce. Vyřizování stavebního povolení se poněkud
zdrželo z důvodu výstavby přístupové komunikace k firmě DITON. Uvedené
stavby na sebe navazují.
Starosta uvedl, že jednání v záležitosti opravy silnice přes Oprechtice
byl přítomen také starosta z Krmelína.
Za komisi ÚP, ŽP a bydlení podal zprávu Ing. Pohl. Komise zasedala 3 x.
Mimo jiné projednávali problematiku měření hluku na Biocelu, projektovou
dokumentaci stavby – sodný kotel a projekt „Přírodní památka Paskov“.
Pan Vágo se dotazoval na výsledky měření.
Starosta odpověděl, že na základě posudku EIA úřad obdržel výstupy
měření, které se potvrdily i při nynějším měření hluku. V noci je hluk
překračován o cca 1,6 dB a objevuje se tónová složka. U tohoto měření
nebylo měřeno pozadí.
Biocel připravuje výsadbu zeleně – ochranného valu. Pak bude následovat
další měření.
Pan Vágo uvedl, že šíření hluku také napomáhá kácení zeleně společností
ČEZ.
MUDr. Ožana uvedl, že aby zeleň zamezila šíření hluku musí být značně
vysoká, což je otázka 50. let.
Ing. Pauk sdělil, že zhruba před rokem bylo měření hluku při odstávce
Biocelu Paskov, a.s. Výsledek měření byl mírné překročení limitu hluku.
Starosta uvedl, že při jeho návštěvě pily zaznamenal značný hluk.
Za komisi pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport podal zprávu Mgr.
Raška. Komise měla 4 schůzky. Zajišťovala oslavy města. Poděkoval členům
Michnovi, Šircové, Havránkové, kteří se podíleli na zdárném průběhu
oslav města.
Za komisi ochrany veřejného pořádku, dopravy a spojů podal zprávu Ing.
Klimunda. Komise projednávala stížnosti občanů na volné pobíhání psů,
parkování vozidel u rybníka „Kuboň“ a před cukrárnou Laguna a u kostela. Dále projednávali dodržování rychlosti na náměstí v Paskově. Komise
doporučuje radě města vytvořit na náměstí retardér stavební úpravou.
Ing. Soška se dotazoval, jak jsou řešeny záznamy z radaru.
Starosta informoval, že došlo k odcizení kamery z radaru města.
MUDr. Ožana uvedl, že parkování u kostela využívají také návštěvníci
kostela a dotázal se, zda auta rybářů, která parkují u rybníka „Kuboň“
parkují na pozemcích města.
Starosta odpověděl, že v případě parkování rybářů se nejedná o silnici
a pozemky města.
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pouze rychlost.
Za SPOZ zpráva podána nebyla. Paní Maršálková byla omluvena.
Za Redakční radu Paskovského zpravodaje podala zprávu paní Šircová,
která uvedla, že byla vydána 3 čísla Paskovského zpravodaje.
Zpoplatněním inzerce jsou částečně uhrazeny náklady na vydávání
zpravodaje.
Paní Havránková se dotazovala, jak se může ujistit, že články, které
zašle ke zveřejnění ve zpravodaji, budou v určitém čísle zveřejněny.
Paní Šircová sdělila, že se stalo, že nebyly některé příspěvky
v posledním čísle zpravodaje zveřejněny. Budou zveřejněny v srpnovém
čísle.
Bc. Michálek informoval, že v souvislosti se změnou technologie výroby
a hluku ze závodu Biocelu Paskov, a.s. zaslali za „Sdružení občanů“
připomínky. Všechny byly zapracovány do posudku EIA. Dále uvedl, že
v rámci sdružení mají zajištěno provedení měření hluku v době, kdy sami
určí včetně jeho financování.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM)
informace o činnosti orgánů města mezi 4. a 5. zasedáním zastupitelstva
města.
5. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM)
Zprávu včetně výsledku o přezkumu hospodaření města za rok 2010.
Členové ZM obdrželi „Zprávu“ spolu s pozvánkami.
6. Členové zastupitelstva města obdrželi závěrečný účet města Paskov
u prezence.
Ing. Pauk požádal o vysvětlení plnění kapitálových příjmů.
Paní Cagášová, účetní MěÚ sdělila, že nebyl realizován prodej pozemků.
Zastupitelstvo města vyjádřilo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM) souhlas
s celoročním hospodařením města za rok 2010, a to bez výhrad.
Závěrečný účet města Paskov byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední
desce po vyhláškou stanovenou dobu.
7. Členové zastupitelstva města obdrželi přehled investičních akcí a
vybraných oprav obecního majetku v roce 2010. K předloženému materiálu
nebylo dotazů.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM)
přehled investičních akcí a vybraných oprav obecního majetku v roce 2010
8. Zastupitelstvo města stanovilo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM),
v souladu s § 102 odst. 2 písmena a) zákona 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 200.000,- Kč
včetně, v těchto případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů
nebo
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rozpočet výdajů města).
9. Starosta uvedl, že na minulém zasedání ZM byly vzneseny z řad občanů
připomínky na nefunkční hodiny na věži kostela. Pan Pater Mgr. Spodný
učinil poptávku na opravu věžních hodin a cenovou nabídku pro opravu
věžních hodin a zvonění zaslal na MěÚ – viz příloha k bodu programu
č. 9. Má být provedena oprava všech hodin (ze čtyř stran věže).
Římskokatolická farnost Paskov již v tomto roce obdržela dotaci na
opravu oltáře.
Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM) na
základě cenové nabídky společnosti Implus-B poskytnutí účelové dotace
Římskokatolické farnosti Paskov ve výši 20.508 Kč na opravu věžních
hodin a zvonění.
10. Starosta sdělil, že společnost AWT a.s. v Paskově zaslala žádost
o odsouhlasení pojmenování příjezdové ulice ke kontejnerovému
překladišti AWT a.s. v Paskově. V odůvodnění společnost uvádí, že
i přes přijatá administrativní a organizační opatření dochází i nadále
k zajíždění nákladních silničních návěsů do obydlené části města Paskov.
Přepravci se řídí navigací GPS podle adresy kontejnerového překladiště.
Důvodem je název ulice v adrese „Rudé armády“, která rovněž prochází
městem.
Zajížděním nákladních silničních návěsů do obydlené části města jsou
obtěžováni občané především ul. RA a zároveň dochází také k poškozování
místní komunikace.
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích § 28 odst.1 pojmenování ulice (parc.č. 1996/1 k.ú. Paskov)
k areálu společnosti Advanced World Transport, a.s. v Paskově
„K Překladišti“.
11. Starosta sdělil, že v důsledku změny označení zřizovatele je
zpracován dodatek č. 6 ke zřizovací listině MŠ Paskov.
Dále starosta uvedl, že při zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2011/2012
bylo zjištěno, že pro 18 dětí není kapacita ve stávajícím objektu MŠ
Paskov. Poděkoval paní Libuši Klimundové, ředitelce MŠ, že našla řešení
spolu s panem Jaroslavem Gojem, ředitelem ZŠ Paskov. Pro předškoláky
bude po předchozích úpravách využito 1. patro „malé školy“. Možnost
využití uvedených prostor předškoláky projednala paní Klimundová předem
s hygienou a Krajským úřadem MSK.
Úpravy prostor spočívají ve výměně obkladů, dveří, pořízení madla na
schodišti, úprava WC, zařízení výdejny svačin.
Paní Klimundová uvedla, že zařízení oddělení MŠ, které bude nově
pořízené pro výuku předškoláků v prostorách ZŠ bude možno v případě
úbytku dětí docházejících do MŠ, využít v prostorách stávající MŠ. Pro
zaměstnance MŠ vyplývá závazek upravit prostory pro předškoláky
v objektu ZŠ Paskov do termínu 1.9.2011, na zastupitelích města záleží,
zda podají pomocnou ruku a schválí navýšení rozpočtu MŠ i ZŠ.
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dílen. Úpravou prostor pro výuku předškoláků se vyřeší problém
současného neestetického prostředí. Jediný problém vidí v odhlučnění.
Doporučil děti z MŠ ponechat v přízemí a děti l. třídy ZŠ v I. poschodí
a zakoupit do tříd v I. poschodí 2 kusy interaktivních tabulí.
Starosta sdělil, že ředitel ZŠ Paskov jinou variantu nepředložil.
Paní Klimundová, ředitelka MŠ požádala o navýšení rozpočtu o 100.000 Kč
na vybavení nového oddělení MŠ v ZŠ, 174.000 Kč na navýšení odpisů
majetku a 20.000 Kč na novou telefonní ústřednu, která byla zasažena
bleskem.
Kontrola využití prostředků bude provedena při ročním vyúčtování.
Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM) dodatek
č. 6 ke zřizovací listině Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace
a navýšení rozpočtu o 330.000,- Kč.
12. Starosta uvedl, že vzhledem ke změně označení zřizovatele je
předložen dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ZŠ Paskov. Ředitel ZŠ Paskov
zaslal žádost o navýšení rozpočtu o 300.000 Kč. Prostředky budou použity
na zřízení oddělení MŠ Paskov v objektu ZŠ Paskov (rekonstrukce WC,
kryty na radiátory a další drobnější úpravy).
Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM) dodatek
č. 6 ke zřizovací listině Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace a navýšení rozpočtu o 300.000 Kč.
13. Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy smlouvu o výpůjčce mezi
Městem Paskov a Základní školou Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací. Předmětem smlouvy o zapůjčení zařízení pořízené
v rámci projektu „Modernizace výuky a vybavení ZŠ Paskov“ v pořizovací
hodnotě 5.193.394,35,-Kč.
MUDr. Ožana se dotázal, zda je majetek, který je předmětem smlouvy
o výpůjčce pojištěný.
Starosta sdělil, že v současné době probíhá na úřadě audit pojištění
majetku.
14. Starosta uvedl, že bez ohledu, zda probíhá v závodě Biocel Paskov
a.s. změna technologie výroby, či nikoli, je vedeno jednání mezi Městem
Paskov a Biocelem Paskov a.s. o uzavření dohody o spolupráci. Kopii
dohody obdrželi členové ZM u prezence. Uzavření dohody nic nemění na
dodržování podmínek provozu závodu stanovených EIA.
Obdobná dohoda je uzavřena mezi DSO Olešná a Biocelem Paskov, a.s
Zastupitelstvo města schválilo 17 hlasy, 2 členové ZM se zdrželi,
uzavření dohody o spolupráci mezi Biocelem Paskov, a.s. a Městem Paskov,
vč. přijetí finančního daru ve výši 370.000,- Kč (Třistasedmdesáttisíckorunčeských) v roce 2011, 2012 a 2013 a zmocňuje starostu města Petra
Baďuru podpisem této dohody. Předmětem dohody o spolupráci je dohoda
stran o základních podmínkách vzájemné spolupráce, vytvoření užších
vazeb mezi Městem Paskov a společností Biocel Paskov a.s. a finanční
podpora poskytnutá společností Biocel Paskov a.s. za účelem rozvoje
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sportovní.
15. Starosta předložil k projednání žádosti klubu Saurians Paskov a
klubu házené Orel Paskov o bezúplatné užívání tělocvičny ZŠ Paskov.
Starosta uvedl, že tělocvična neslouží pro komerční využití a uvedené
kluby využívají tělocvičnu v rámci kroužků ZŠ Paskov. Proto navrhnul,
aby zastupitelstvo města schválilo jejich žádosti.
Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM) na
základě žádosti sportovních klubů a společenských organizací:
a) bezplatné užívání tělocvičny ZŠ Paskov za účelem tréninkových hodin
a turnaje ml. žáků, elévů a přípravky v celkové výši 90.000 Kč – Paskov
Saurians – florbalový oddíl,
b) bezplatné užívání tělocvičny ZŠ Paskov, případně venkovního hřiště
za účelem tréninkových hodin, turnajů a soutěžních utkání mládežnických
družstev v celkové výši 30 000 Kč - klub házené Orel Paskov.
16. Členové zastupitelstva města obdrželi spolu s pozvánkami zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2010 a
závěrečný účet DSO Slezská brána za rok 2010. K uvedeným materiálům
nebylo připomínek.
a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2010
b) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy závěrečný účet DSO
Slezská brána za rok 2010.
17. Členové zastupitelstva města obdrželi spolu s pozvánkami zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Olešná za rok 2010 a závěrečný
účet DSO Olešná za rok 2010. K uvedeným materiálům nebylo připomínek.
a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Olešná za rok 2010.
b) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy závěrečný účet DSO
Olešná za rok 2010.
18. Členové zastupitelstva města obdrželi návrh rozpočtového opatření ZM
č. 1/2011. Komentář k rozpočtovému opatření podal starosta.
Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 1/2011.
19. Ing. Klimunda předložil ZM ke schválení prodej pozemku parc.č. 406/3
k.ú. Paskov a část pozemku parc.č. 406/3 k.ú. Paskov panu Tomáši
Holkovi, bytem Paskov, Národního odboje 87. Záměr na odprodej uvedených
pozemků byl schválen na 3. zasedání ZM.
O koupi pozemků projevila nejdříve zájem paní Jolana Bosáková, která od
koupě pozemků později odstoupila a dalším zájemcem byl pan Ing. Tomáš
Holek, který i nadále má zájem o koupi uvedených pozemků.
Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy na základě schváleného záměru
odprodej městského pozemku parc.č. 406/3 k.ú. Paskov o výměře 43 m² a
část městského pozemku 404/2 k.ú. Paskov (nově dle GP parc.č. 404/4)
o výměře 278 m².
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směrný územní plán. V této souvislosti navrhnul pověřit Ing. Milana
Klimundu, místostarostu města, určeným zastupitelem pro územní plán
města do konce roku 2014.
Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování,
pověření Ing. Milana Klimundy, místostarosty města, určeným zastupitelem
pro územní plán a s ním spojené úkony do roku 2014 (konec volebního
období).
21. Panu Tomáši Matějnému, bylo po jeho odstoupení z funkce neuvolněného
místostarosty a člena rady města vyplaceno pro dobu 3 měsíců odstupné.
Zastupitelstvo města stanovilo 18 hlasy, 1 člen ZM se zdržel hlasování,
novou měsíční odměnu,již pouze jako neuvolněnému zastupiteli města
Paskov, dle usnesení zastupitelstva obce č. l/2011, bod č. 13 ze dne
24.2.2011.
22. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
a) Starosta podal informace:
- Dodavatelem stavby Cyklostezka Ostrava – Beskydy , úsek Vratimov –
Sviadnov byla vybrána společnost VOKD, a.s., která předložila nejnižší
cenovou nabídku. Povodí Odry již zajišťuje navýšení levobřežní hráze
řeky Ostravice.
Ing. Klimunda uvedl, že navážení zeminy bude prováděno po ulici
Bělské, z tohoto důvodu bude na této ulici zvýšený počet vozidel.
Ing. Soška se dotazoval, zda se bude také navyšovat hráz, v místě
jeho bydliště tj. ul. Zářičí. V době povodní dochází u nich
k rozlévání řeky Ostravice.
- Aktivity v rámci DSO Slezská brána a Olešná.
DSO Region Slezská brána podporuje rozvoj kultury místních spolků
(např. vánoční jarmarky, mažoretky, besedu a další). V rámci DSO
Olešná se uskutečnily 4 sportovní akce. Jedná se o turnaje ve
florbalu, vybíjené, atletice a fotbalu. DDM Vratimov uspořádal
vědomostní soutěž. Tato soutěž by měla být v příštím roce uspořádána
v Paskově. Výsledkem aktivity svazku v posledním období je vydání
knihy Region Slezská brána.
- Plnění rozpočtu města. Dochází k postupnému naplňování rozpočtu. Státu
se nedaří naplňovat příjmy. Je potřeba sledovat rozpočet města,
případně některé akce nerealizovat.
Ke dni 31.5.2011 jsou příjmy plněny po konsolidaci na 38,15 % a výdaje
po konsolidaci na 36,87%.
- Jednání s vedením Dolu Paskov a společností AWT a.s.. Byla zřízena
závora na příjezdu k rybníku Kuboň. Při požadavku o podporu Dolu
Paskov byl starosta odkázán na nadaci OKD – v případě zpracování
vhodného projektu jsou připraveni se finančně spolupodílet.
- Jednání s ředitelem odboru Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových – pracoviště Frýdek-Místek v souvislosti se zámkem
- Problematika zámku v Paskově byla projednána na zasedání DSO Slezská
brána i Olešná,
- Jednání XII. Směnu Svazu měst a obcí ČR, kde se mimo jiné projednávala přímá volba starosty, rozdělování daňových výnosů , resp. rozdíly
mezi velkými městy a ostatními městy a obcemi.
- Zasedání Regionu Beskydy – zkušenosti z čerpání dotací v obci Modrá,
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- Výpověď smlouvy na příspěvek linky č. 39. Město Paskov již od
2.pololetí 2011 nebude přispívat na provoz uvedené linky.
- V měsíci červenci bude započato s realizací stavby „Odvodnění
zamokřených pozemků v Paskově“ na ulici Mitrovické. Občané dotčeni
uvedenou stavbou budou předem informováni o zahájení stavby.
Zastupitelstvo města vzalo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM) na vědomí
informace přednesené starostou:
a) cyklostezka Ostrava – Beskydy , úsek Vratimov – Sviadnov,
b) informace o aktivitách v rámci DSO Slezská brána a Olešná,
c) vývoj plnění rozpočtu města a informace Finančního úřadu,
d) informace o jednání s vedením Dolu Paskov, ředitelem Nadace OKD a
místopředsedou představenstva AWT,
e) informace o jednání s ředitelem odboru Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových – pracoviště Frýdek-Místek v souvislosti se
zámkem,
f) informace o jednání XII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR,
g) informace o Zasedání Regionu Beskydy
h) informaci o možnosti bezplatné dopravy seniorů,dopravním podnikem
Ostrava a.s. a Veolia Transport Morava a.s. pro rok 2012 v rámci
integrované přepravy.
b) Diskuze
Pan Šugar upozornil na závadu na dopravním značení v lokalitě Paskov,
Břehy (doplnit tabulku přikázaný směr), dále uvedl, že při opravě
oplocení soukromou osobou na Folvarku byla autobusová zastávka
neprůjezdná. Překážka nebyla ani osvětlená. Dále upozorňoval na stav
okolo kontejnerů na odpad „U Frantíka“ po víkendu.
Pan Šugar následně upozornil na zúžené koryto Mlýnského náhonu. V době
dešťů může dojít k rozlití vody z koryta.
Starosta uvedl, že stav Mlýnského i Elektrárenského náhonu není
problémem posledního roku. Město nemůže vynakládat prostředky, pokud
nejsou toky v jeho majetku.
Ing. Klimunda uvedl, že prošel se správci toků veškerá místa a projednal
jejich nápravu. Bylo mu sděleno, že za celou dobu nebyli informováni o
nějakých závadách.
Ing. Pauk uvedl, že před opravou stavidla bylo jednáno s MUDr. Vodvářkou, primářem RTO Paskov. Zastupitelstvo rozhodlo, že se stavidlo opraví
z prostředků obce.
Ing. Pauk se dále dotazoval, kdy dostane seriozní odpověď na dotaz, kdo
poslal 2 pracovníky 31.3.2011 kácet stromy do soukromé zahrady
v pracovní době s použitím techniky, kdo uhradí náklady na práci s použitou techniku a jaké z toho budou vyvozeny důsledky pro zodpovědné
pracovníky?
Dále uvedl, že když ve funkci starosty pracoval pro obec, práce jej
bavila a těšila. Dnes jako řadový člen zastupitelstva má velmi špatný
pocit z toho, že většina členů tohoto zastupitelstva porušování zákonů
toleruje ne-li přímo ignoruje. Proto bude zvažovat, zda jeho práce
v takovém zastupitelstvu má smysl a na svůj mandát nerezignuje.
Ing. Klimunda uvedl, že pokud to situace vyžaduje může město provést
opravu i jiného majetku, ale vynaložené prostředky má následně
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nákladů na opravu stavidla nikde nezjistil.
MUDr. Ožana uvedl, že v předloženém soupisu akcí za minulý rok se mu
jeví některé ceny jako neadekvátní (projekční práce, stavební dozor),
Na vysoké ceny u veřejných zakázek pak doplácejí občané u svých staveb.
Je potřeba, aby jednání zastupitelstva směřovalo k nacházení řešení
problémů města, nikoliv ke konfrontacím.
Bc. Michálek požádal členy zastupitelstva, že pokud vidí, že něco
v městě je špatně, až to bezprostředně sdělí ústně, e-mailem na úřad.
Mgr. Raška poděkoval za rychlou reakci na jeho požadavek na provedení
opravy chodníku na hřbitově, o kterou požádal na minulém zastupitelstvu,
vše je již v pořádku.
Pan Kupka požádal o snížení rychlosti u Biocelu. V současné době je tam
rychlost 70 km/hod. Je tam přechod pro chodce, který využívají zaměstnanci firem (průmyslového centra), když chodí do kantýny Biocelu Paskov,
a.s.
c) Ing. Bělík informoval členy ZM, že jsou vypsány výzvy SFŽP, na
základě kterých je možnost získat dotace na zakoupení zametacího stroje
pro město a pořízení výstražného protipovodňového systému vč. bezdrátového místního rozhlasu.
Zastupitelstvo města zmocnilo 18 hlasy (přítomno 18 členů ZM) radu města
ve věci získání prostředků na základě výzev SFŽP na zakoupení zametacího
stroje a pořízení výstražného protipovodňového systému.
22. Zastupitelstvo města bere na vědomí termín konání 6. zasedání
Zastupitelstva města Paskov dne 22.9.2011 v Oprechticích.

Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Zapsala: Strnadlová

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Bc. Petr Michálek
Libuše Klimundová
Úplné znění zápisu je uloženo na MěÚ Paskov

Petr Baďura
starosta města

