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Výpis ze z á p i s u
z 9. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 23.2.2012
v Paskově
----------------------------------------------------------------Přítomno: 16 členů zastupitelstva měst
5 členů zastupitelstva města omluveno
19 hostů
Doba zahájení zasedání: 17:00 hodin
Zasedání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta města.
Starosta seznámil členy zastupitelstva města s programem zasedání,
který byl oproti programu na pozvánkách rozšířen o 14. bod, tj. OZV
č. 1/2012. Další doplnění programu z řad členů ZM nebylo podáno.
Zastupitelstvo města schválilo 16 hlasy navržený program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

Schválení pořadu jednání ZM
Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Kontrola usnesení č. 1/2012 z 8. zasedání ZM
Informace o činnosti orgánů města mezi 8. a 9.
zasedáním ZM
Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Paskov
Využití volných finančních prostředků města
Informace o činnosti a hospodaření Místních knihoven Paskov
a Oprechtice v roce 2011 a návrh na rok 2012
Informace o činnosti Občanského sdružení pro podporu
a rozvoj sítě Paskov NET
Stanovení priorit rozvoje v roce 2012 pro rozpočet města
Informace o žádostech sportovních klubů a společenských
organizací o příspěvek z rozpočtu města na činnost
v roce 2012
Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti
a organizačním zajištění dopravní obslužnosti
Výroční zpráva MěÚ Paskov za rok 2011 dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zpráva z kontroly revizní komise DSO Olešná
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší OZV
č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
Závěr

2. Zastupitelstvo města určilo 14 hlasy, dva členové ZM se zdrželi
hlasování, dva členy – ověřovatele zápisu a usnesení: MUDr. Marcelu
Haladejovou a Ing. Radima Pohla
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3. Kontrola usnesení č. 1/2012 z 8. zasedání ZM
Úkol bod I. a) usnesení – úkol splněn. Využití volných finančních
prostředků města je v programu zasedání ZM pod bodem 6.
Úkol bod V. d) - úkol splněn.
Nabídka za Město Paskov do výběrového řízení na nejvhodnější
nabídku ke koupi souboru nemovitého majetku ve vlastnictví ČR
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Fakultní nemocnici
Ostrava byla doručena ve stanoveném termínu.
Fakultní nemocnice Ostrava zaslala vyrozumění o výsledku výběrového
řízení, ve kterém je uvedeno, že nabídka Města Paskov nebyla
vybrána jako nejvýhodnější.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 16 hlasy kontrolu plnění
usnesení č. 1/2012 z 8. zasedání Zastupitelstva města Paskov
4. Zpráva o činnosti orgánů města mezi 8. a 9. zasedáním ZM.
Za radu města podal informaci Ing. Michálek. Rada města se mezi 8.
a 9. zasedáním sešla 3x. Členové rady města se zabývali a řešili
mimo jiné záležitosti týkající se:
- Kontroly zápisu a usnesení z předchozích schůzí RM
- Možností spolupráce s Městskou policií F-M
- Novelou zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona č. 472/2011 Sb.
o stanovení platů ředitelů ZŠ a MŠ a případném vyhlášení konkurzu
na nového ředitele MŠ a ZŠ, jimž je Město Paskov zřizovatelem.
- Bytovými záležitostmi
- Personálními a organizačními záležitostmi Městského úřadu Paskov
- Informaci o výsledku řízení na nejvhodnější nabídku ke koupi
nemovitého majetku ve vlastnictví FNO.
- Zpracováním projektové dokumentace Chodník Oprechtice Paskov –
prodloužení veřejného osvětlení, které nebylo v původním projektu
zahrnuto. Zpracování projektu je nutné z důvodu změny stavby před
dokončením.
- Záležitosti cyklostezky a protipovodňové hráze-předmostíul. Národního odboje.
- Vývojem přestupkové agendy od roku 2008 do 10.2.2012
- Podáním žádosti o dotaci v programu EFEKT 2012 – snížení nákladů
na veřejné osvětlení.
Členové zastupitelstva města jsou o jednání rady města informováni
prostřednictvím zápisů ze schůzí rady města, které jsou jim
zasílány.
Diskuze:
Pan Šugar upozornil na chybu v jízdním řádu, který je zveřejněn
v Paskovském zpravodaji č. 1/2012.
Ing. Pauk požádal o upřesnění, k čemu bylo vhodné jednání
s Městskou policií F-M.
Ing. Klimunda uvedl, že Ing. Sněhota nabídnul spolupráci mezi
Městem Paskov a Městskou policií F-M na základě veřejnoprávní
smlouvy. Jednání o spolupráci se zatím vyvíjí.
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Starosta doplnil, že se jedná o pokračování úkolu ze zasedání ZM ze
dne 22.9.20111, stávající opatření se jevily jako nedostačující,
proto se hledá jiné řešení.
Ing. Pauk uvedl, že v minulosti spolupracovala Obec Paskov
s Městskou policií F-M na základě veřejnoprávní smlouvy. Ing.
Sněhota byl ten, který smlouvu zrušil.
Pan Šugar požádal, aby termín jednání „kulatý stůl“ v kině bylo
vyhlášeno místním rozhlasem, z důvodu, že informace v Paskovském
zpravodaji je občanům doručena pozdě.
Za finanční výbor podal zprávu Ing. Michálek. Finanční výbor
zasedal 2x. Zabýval se a řešil záležitosti týkající se:
- Vyúčtování medií u objektu KCP
- Stavem dlužníků v nájemních bytech Města Paskov – meziroční změna
- Finančními náklady v případě městského strážníka
- Investičními akcemi plánovanými na rok 2012 včetně námětů členů
FV
- Komunálním odpadem – zavedení poplatků – přínos-dopad
- Návrhem členů FV, co s volnými finančními prostředky města
- Projednáním žádostí sportovních a společenských organizací
o příspěvek z rozpočtu města v roce 2012.
Dotazy ke zprávě finančního výboru nebyly žádné.
Zápis ze zasedání finančního výboru je uložen na Městském úřadě.
Za kontrolní výbor podal zprávu Ing. Pauk. Kontrolní výbor zasedal
lx. Členové kontrolního výboru byli rozděleni do dvou kontrolních
skupin a byly jim přiděleny úkoly. Zápis kontrolního výboru je
uložen na MěÚ.
Za Osadní výbor
výbor projednal
obnovu travního
za úkol zjistit
Zápis z jednání

Oprechtice podala zprávu MUDr. Haladejová. Osadní
žádost paní Vařekové – příjezd ke 3 novostavbám RD,
porostu na pozemku u KD Oprechtice, Ing. Stibor má
přesnou náplň práce správce KD Oprechtice.
Osadního výboru Oprechtice je uložen na MěÚ Paskov.

Ing. Pohl sdělil, že komise pro územní plánování, životní prostředí
a bydlení nezasedala.
Předseda komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport byl
omluven.
Ing. Klimunda podal zprávu za komisi ochrany veřejného pořádku,
dopravy a spojů, která zasedala 1 x. Komise projednala nabídku
Městské policie Frýdek-Místek ve věci poskytnutí strážníka pro
město Paskov. V této záležitosti budou vedena další jednání.
Za SPOZ podala zprávu paní Maršálková. Sbor zasedal 1x.
Projednávali návštěvy jubilantů a zajištění vítání dětí.
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Za radu Paskovského zpravodaje zpráva podána nebyla, MVDr.
Pejhovský byl omluven.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 16 hlasy informace o činnosti
orgánů města mezi 8. a 9. zasedáním ZM.
5. Členové zastupitelstva města obdrželi při prezenci návrh změny
Jednacího řádu Zastupitelstva města Paskov, ve kterém byl změněn
v čl. V. bod 2 a), b).
Pan Šugar podal návrh na doplnění čl. II. bodu 7., aby omluvu
z neúčasti na zasedání ZM bylo možno zaslat také e-mailem.
Nejprve bylo hlasováno o doplnění JŘ dle návrhu pana Šugara.
Zastupitelstvo města schválilo 16 hlasy doplnění čl. II. bodu 7
následovně: Svoji neúčast omlouvají členové zastupitelstva města
písemně, e-mailem, osobně nebo telefonicky předem starostovi města.
Následně bylo hlasováno o celkovém Jednacím řádu ZM.
Zastupitelstvo města schválilo změnu Jednacího řádu Zastupitelstva
města Paskov.
6. Využití volných finančních prostředků
Ing. Michálek uvedl, že záležitostí užití volných finančních
prostředků města se zabývali ve finančním výboru. Finanční výbor
doporučuje: sjednaný úvěr předčasně nesplácet, volné finanční
prostředky ponechat uložené na spořicím účtu, pro případné jejich
pozdější užití-investice.
Zajistit je však změnou úrokové sazby z 12M PRIBOR (1,73% p.a.) na
sazbu 1M PRIBOR (0,95% p.a.)
Jako další možnou diverzifikaci rizika, přednesl možnost zřízení
dalšího spořícího učtu, vedeného u jiné banky, která by ale městu
nabídla, stejné, nebo velmi podobné podmínky jako ČSOB.
Dále pak k zajištění volných finančních prostředků byla zmíněna
možnost, zřízení termínovaného vkladu. Zde upozornil na možné úroky
z předsplacení.
Ing. Michálek seznámil členy zastupitelstva města s podrobnými
propočty úroků v případě zachování úvěru a uložení volných
prostředků na spořícím účtu.
Ing. Michálek konstatoval, že úvěr byl sjednán za výhodných
podmínek, za kterých již město další úvěr nezíská. Jako možné
zlepšení podmínek splácení úvěru, se jeví sjednání změny úrokové
sazby z 12M PRIBORU na sazbu 1M PRIBORU, který dle statistiky
historického vývoje byl vždy o cca 0,8% p.a. nižší než 12M PRIBOR.
Ing. Pohl také doporučil ponechat úvěr a volné prostředky využít na
investice. Přimluvil se k provedení změny úrokové sazby z 12M
PRIBORu na 1M PRIBOR, o které hovořil Ing. Michálek.
Zastupitelstvo města schválilo využití volných finančních
prostředků města následovně:
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a) ponechat volné finanční prostředky na spořícím účtu ČSOB
(hlasování: 13 pro, 3 se zdrželi)
b) vyjednat a provést změnu úrokové sazby u úvěru z 12M PRIBORu na
1M PRIBOR, za předpokladu, že tento bude výhodnější (hlasování: 14
pro, 2 se zdrželi)
c) předložit na dalším ZM nabídky dalších bank (hlasování: 16 pro)
7. Na zasedání zastupitelstva byla přizvána ředitelka Městské
knihovny Vratimov, Mgr. Pščolková, která podala komentář k činnosti
a hospodaření Místních knihoven Paskov a Oprechtice v roce 2011
a k návrhu rozpočtů místních knihoven Paskov a Oprechtice na rok
2012.
a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 16 hlasy informace o činnosti a hospodaření Místních knihoven Paskov a Oprechtice v roce
2011.
b) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 16 hlasy návrhy rozpočtů
místních knihoven Paskov a Oprechtice na rok 2012. Rozpočty
místních knihoven budou zapracovány do návrhu rozpočtu města na
rok 2012.
8. Na zasedání zastupitelstva města byl přizván pan Karel Záviský,
který seznámil členy zastupitelstva města s činností Občanského
sdružení pro podporu a rozvoj sítě Paskov NET v roce 2011 a plánem
činnosti v roce 2012.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 16 hlasy informace o činnosti
Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě Paskov NET.
9. Ing. Klimunda předložil členům zastupitelstva města návrh akcí
do rozpočtu města v roce 2012 s tím, že ke každé akci podal
podrobnější informaci. Seznam akcí obdrželi členové zastupitelstva
města při prezenci.
MUDr. Ožana měl dotaz, zda se do kategorie mostů zahrnují i
propustky. Propustek u rybníku na ul. Místecké má prolomené
betonové skruže.
MUDr. Ožana požádal o zařazení opravy propustku do akcí roku 2012.
Starosta sdělil, že město je ze zákona povinno provádět revize
mostů i propustků.
Starosta dále informoval, že stavba cyklostezky bude v srpnu 2012
ukončena. Je potřeba řešit informační značení okolo trasy
cyklostezky, aby uživatelé cyklostezky zavítali do města.
Pan Kupka požádal, aby bylo do akcí v roce 2012 zahrnuto veřejné
osvětlení betonového chodníku kolem bývalých skleníků.
Starosta sdělil, že tento chodník není v majetku města.
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Pan Vágo doporučil místo navrhovaného chodníku v úseku autoopravna
– hřbitov, zpevnění chodníku, který vede okolo zázemí rybářů na ul.
Místecké.
Zastupitelstvo města schválilo 16 hlasy pořadí akcí pro přípravu
rozpočtu města na rok 2012 (investiční akce, opravy a údržby
městského majetku většího rozsahu).
10. Jednotlivé žádosti sportovních klubů a zájmových a
společenských organizací o poskytnutí dotací z rozpočtu města
předkládal k projednání Ing. Michálek. Kopie žádostí obdrželi
členové ZM spolu s pozvánkami. Uvedené žádosti byly projednány ve
finančním výboru a v průběhu projednávání na ZM zodpovídali na
dotazy členů zastupitelstva města přítomní zástupci sportovních
klubů a zájmových společenských organizací.
Žádost Orla Jednoty Paskov o dotaci na provoz nafukovací haly byla
odložena a to z důvodu, že byl požadován rozpis nákladů (jednotlivých položek) na nafukovací halu a budovu Orlovny.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotací, dle svých
kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, dle žádostí sportovních
klubů a zájmových společenských organizací o jejich poskytnutí z
rozpočtu města na rok 2012 tak, jak jsou uvedeny v příloze k bodu
programu č. 10, mimo dotace na provoz nafukovací haly, která bude
projednána na zasedání zastupitelstva města 29.3.2012.
Výše schválených příspěvků bude zapracována do návrhu rozpočtu
města na rok 2012.
11. Starosta předložil členům zastupitelstva města k projednání
smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Paskov.
a) Zastupitelstvo města schválilo 15 hlasy (přítomno 15 členů ZM)
dodatek č. 4 smlouvy mezi dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a Městem
Paskov o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Paskov.
Výše prokazatelné ztráty pro období od 1.1.2012 do 31.12.2012 je
103.000 Kč. V takové výši je požadována i dotace od města.
b) Zastupitelstvo města schválilo 15 hlasy (přítomno 15 členů ZM)
uzavření smlouvy mezi dopravcem Veolia Transport Morava a.s. a
Městem Paskov. Dopravce se smluvně zavazuje zajistit ostatní
dopravní obslužnost v roce 2012 na lince č. 910127, která není
integrována v systému ODIS. Výše prokazatelné ztráty je 2.400,Kč, která je požadována jako dotace od města.
c) Zastupitelstvo města schválilo 15 hlasy (přítomno 15 členů ZM)
uzavření smlouvy mezi dopravcem Veolia Transport Morava a.s.,
Koordinátorem ODIS s.r.o. a Městem Paskov o veřejných službách
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v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby
a o organizačním zajištění dopravní obslužnosti v období od
1.1.2012 do 31.12.2012 za provoz linky č. 910370. Výše prokazatelné
ztráty, která je požadována jako dotace od města je 281.443,- Kč.
Ing. Pohl informoval, že se s dopravcem Veolia Transport Morava
a.s. podařilo na linku č. 910370 dojednat nasazení menšího
autobusu. Po zavedení menšího autobusu by Město Paskov již nemělo
tuto linku ze svého rozpočtu dotovat a financování by bylo pouze
z prostředků kraje. Termín nasazení menšího autobusu však zatím
není daný, dopravce jedná s výrobci o dodaní takového vozu.
Ušetřené prostředky pak může město použít na financování
prodloužení linky č. 39 na Folvark o čemž se intenzivně jedná.
Celková částka dotací uvedena v bodě 11 a),b),c), bude zapracována
do návrhu rozpočtu města na rok 2012.
12. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 16 hlasy výroční zprávu
Městského úřadu Paskov za rok 2011 dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím. Kopii zprávy obdrželi členové
zastupitelstva města při prezenci.
13. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 16 hlasy zprávu z kontroly
revizní komise DSO Olešná.
Členové zastupitelstva města obdrželi kopii zprávy z kontroly
revizní komise DSO Olešná spolu s pozvánkami.
14. Starosta sdělil, že s platností od 1.1.2012 byl zrušen zákonem
č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho
inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů,
místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu. Obecně závazná vyhláška o tomto místním
poplatku č. 3/2010, kterou město na svém území zavedlo, se stala
neaplikovatelnou a ruší se vyhláškou č. 1/2012.
Zastupitelstvo města schválilo 16 hlasy obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012, kterou se ruší OZV č.3/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu.
15. Různé
a) Starosta podal následující informace
- Výstavba cyklostezky Vratimov – Sviadnov. Podařilo se dojednat
změnu stavby před dokončením tj. zajistit ochranu Paskova před
100 letou vodou i v úseku od konce protipovodňové hráze po
předmostí na ul. Národního odboje.
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- Po dokončení stavby cyklostezky v srpnu 2012 má město možnost,
buď zamezit cyklistům přístup do města, nebo naopak, za což se
přimlouvá, je do města přilákat a tím vytvořit lepší podmínky pro
místní podnikatele, ale i provozovatele sportovních areálů atp..
– V rámci jednání DSO Slezská brána bylo dohodnuto, že bude pro
území, ve kterém působí, ustavena tzv. místní akční skupina,
začleněním podnikatelských a neziskových institucí. Tím se vytvoří
další možnost jak získat prostředky z dotačních titulů.
V závěru požádal o předložení návrhů na podnikatelský a neziskový
subjekt pro místní akční skupinu.
Pan Šugar se dotazoval, kdo vytváří www stránky města, kolik to
stojí, kdo je kontroluje. Požádal o úpravu www stránek města
v části historie a současnost.
Ing. Klimunda sdělil, že vytvoření stránek firmou Galileo stálo
15.000 Kč, informace na ně dává Ing. Klimunda a pracovnice úřadu.
MUDr. Ožana se ještě vrátil k problému financování nafukovací haly
a kamenné budovy, ve které jsou vadné okna, schází luxfery a další
závady, které nemalou měrou zvyšují provoz. Vznesl dotaz, zda část
příspěvku z rozpočtu města není možno použít na opravu budovy
Orlovny.
Ing. Michálek uvedl, že Orel Jednota Paskov by měl požádat i o
dotaci na opravu budovy vedení Orla (ústředí).
Starosta uvedl, že 10. zasedání zastupitelstva města se uskuteční
29.3.2012 a ukončil zasedání 9. zasedání ZM ve 20:40 hodin.
Zapsala: Strnadlová
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
MUDr. Marcela Haladejová
Ing. Radim Pohl

Petr Baďura
starosta města

Úplné znění zápisu je uloženo na Městském úřadě v Paskově.

