Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 11.4. 2022
v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově
Přítomno: 19 členů zastupitelstva města (příloha č. 1)
Omluveni: Maluchová, Bc. Klimundová
Hosté:
(příloha č. 2)
Doba zahájení zasedání: 17:00 hodin.
Zasedání mimořádného zastupitelstva města zahájil a řídil starosta města Paskov pan Petr
Baďura.
Pozvánky na zastupitelstvo byly zastupitelům odeslány v řádném termínu, rovněž oznámení
o konání zastupitelstva bylo vyvěšeno na úřední desce v zákonem daném termínu (příloha č. 3),
včetně elektronické úřední desky a na vývěskách města.
Starosta upozornil, že z mimořádného zasedání zastupitelstva je pořizován audiozáznam a na
povinnost dodržovat protiepidemická opatření v průběhu jednání.
Byla navržena změna programu, než jaký byl uveden na pozvánkách bylo navrženo:
• změnit pořadí projednávaných bodů, tak, že bod č. 4 bude zařazen jako bod č. 8
• zařadit bod č. 5 Schválení dohody o provedení práce člena ZM
• zařadit bod č. 6 Oprava usnesení č. 332 ze 18. zasedání ZM ze dne 7.3.2022
• zařadit bod č. 7 Povolení nano nátěrů ve školských příspěvkových organizacích

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení programu ZM
Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Určení zapisovatele ZM
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Schválení Dohody o provedení práce člena ZM
Oprava usnesení č. 332
ZŠ-zpráva KHSMS z šetření
Hlasovat o používání fotokatalytických nano nátěrů ve školských zařízeních
Záležitosti organizační a informační povahy
Závěr

1. Schválení programu
Navržený a doplněný program jednání 19. Zastupitelstva byl schválen
Hlasování: Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 2

přítomno (18)

2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Starosta navrhl dva ověřovatele zápisu a usnesení paní Jarmilu Liškovou a pana Ing. Petra
Michálka
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Zastupitelstvo města Paskov schválilo dva členy ZM za ověřovatele zápisu a usnesení: paní
Jarmilu Liškovou a pana Ing. Petra Michálka.

Hlasování: 17-0-1 (18)

3. Určení zapisovatele ZM
Starosta navrhl určit zapisovatele Ing. Václava Bukovského.
Zastupitelstvo města Paskov schválilo zapisovatele Ing. Václava Bukovského.
Hlasování: 18-0-0 (18)
Na jednání ZM se dostavil MUDr. Ožana

4. Rozpočtové opatření 3/2022
Starosta zastupitele seznámil s hlavními změnami v rozpočtu na straně příjmů i výdajů. Na
straně příjmů dochází ke změně navýšení odpisů p.o Mateřské i Základní školy, firma Charitas
darovala městu finanční prostředky, přišlo dofinancování Voleb, a dále došlo k navýšení již
dříve poskytnutých finančních dotací. Na straně výdajů je navýšení neinvestičního příspěvku
pro ZŠ Paskov, financování poskytnutých finančních dotací a navýšení finanční pomoci
Ukrajině, a navýšila se rezerva na poskytování dotací organizací zabývajícími se sociálními
službami.
Zastupitelstvo Rozpočtové opatření č. 3/2022 projednalo a schválilo.
Hlasování: 19-0-0 (19)
Starosta následně podal zastupitelům informaci o stavech účtů a výši úvěru.

5. Schválení „Dohody o provedení práce“ s členem ZM
Starosta informoval zastupitele, že je nutný souhlas zastupitelstva pro uzavření Dohody o
provedení práce s členy zastupitelstva. V tomto případě, se jedná o Mgr. Kristýnu Šircovou,
která ještě bude do konce roku dopisovat kroniku města za rok 2021, a proto je třeba s ní
uzavřít Dohodu o provedení práce od 14.4.2022 do konce roku 2022, kdy bude dokončovat
zápisy z roku 2021. Od roku 2022 povede kroniku paní Ing. Jolana Filipová.
Zastupitelstvo informaci projednalo a vyslovilo souhlas s uzavřením Dohody o provedení
práce na „Shromažďování materiálů a vyhotovení zápisů do obecní kroniky“ s Mgr. Šircovou.
Hlasování: 18-0-1 (19)
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6. Oprava usnesení č. 332 z 18. zasedání ZM
Starosta informoval zastupitele, že v zápise a usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města
došlo k chybně uvedenému zápisu do obou dokumentů. V usnesení je uvedeno:
Zastupitelstvo města Paskov rozhodlo na základě § 46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zařadit
návrh na pořízení změny územního plánu č.24, č.j. Pas 2442/2021 do změny Územního plánu
Paskov. Mělo být uvedeno NEZAŘADIT. Z důvodu tohoto omylu přečetl opravené znění
usnesení, kde je již chyba opravena a zní:
Zastupitelstvo města Paskov rozhodlo na základě § 46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů nezařadit
návrh na pořízení změny územního plánu č.24, č.j. Pas 2442/2021 do změny Územního plánu
Paskov.
Zastupitelstvo návrh nového opraveného usnesení projednalo a schválilo.
Hlasování: 19-0-0 (19)

7. ZŠ-zpráva KHSMS z šetření
Starosta sdělil zastupitelům, že toto mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno hlavně z důvodu
výsledků měření KHSMS, tak jak bylo dohodnuto na ZM 8.3.2022. Přítomni jsou zástupci obou
zájmových skupin, tudíž může začít diskuse na téma fotokatalytické nano nátěry a výsledky
šetření. Sdělil, že diskusi bude řídit a požádal přítomné o diskusi věcnou a klidnou.

Starosta navrhnul, že vzhledem k situaci, kdy se na ZM dostavili nejen občané města Paskov,
ale i několik pracovníků vysoce odborných a úzce se podílejících na výrobě nebo kontrole a
měření různých parametrů v souvislosti s fotokatalytickými nano nátěry, dále právní zástupce
společnosti Nano4people, ředitelky p.o. atd, aby i tito mohli na ZM vystoupit se svými příspěvky.
Hlasování: 19-0-0 (19)

Diskuse k bodu č. 7
Celou diskusi uvedl Ing. Michálek, který přítomné seznámil s danou technologií a způsoby
měření včetně naměřených výsledků.
Za stranu odpůrců fotokatalytických nano nátěrů vystoupila MUDr. Adámková, která informovala
o krocích rodičů a přečetla vyjádření KHS.
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V další diskusi vystupovali postupně zástupci jednotlivých institucí, výrobce fotokatalytických
nátěrů, zástupci české společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu, zástupci asociace
nanotechnologického průmyslu ČR, i expertní skupiny pro kvalitní a bezpečné fotokatalytické
aplikace, kteří seznamovali přítomné se svými stanovisky k dané problematice. Postupně se
vyjadřovali někteří z rodičů, veřejnost a rovněž ředitelky obou příspěvkových organizací poskytly
své zkušenosti. Průběh diskuse je zaznamenán na audiozáznamu, který je k dispozici na
Městském úřadu Paskov u paní Vojkovské.
Celá diskuse skončila návrhem na usnesení, který přednesl starosta. Mezi tím, Ing. Michálek
sdělil své stanovisko, že z důvodu střetu zájmu o tomto usnesení nebude hlasovat.
Návrh usnesení:
ZM nedoporučuje nano formu ve vnitřních prostorách školských zařízení zřízených městem
Paskov a doporučuje odstranění již provedených.

8. Hlasování o používání nano nátěrů ve školských zařízeních
Starosta znovu přečetl navržené usnesení.
ZM nedoporučuje nano formu ve vnitřních prostorách školských zařízení zřízených městem
Paskov a doporučuje odstranění již provedených.
Hlasování: 8-6-4 (18)
Po sečtení hlasů starosta konstatoval, že usnesení nebylo přijato.

9. Závěr
Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 20,57 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Prezenční listina hostů
3) Oznámení o konání zastupitelstva
Zápis byl vyhotoven dne 12.4. 2022.
Zapisovatel: Ing. Václav Bukovský

Ověřovatelé: Jarmila Lišková
Ing. Petr Michálek

dne ...........................................
dne ...........................................

starosta města Paskov ......................................
Petr Baďura
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