Výpis z usnesení č. 4/2010
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne
24. června 2010 v Oprechticích
1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání:
l. Schválení programu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení č. 2,3/2010 z 21. a 22. zasedání ZO
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 21. a 23. zasedáním
zastupitelstva obce, informace o průběhu investičních
akcí a výsledcích výběrových řízení
5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Paskov pro
volební období 2010 – 2014
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Paskov
7. Orel Paskov a Český svaz chovatelů – žádosti o dotace
z rozpočtu obce
8. Přijetí úvěru na dofinancování investičních akcí, na
které budou čerpány dotace ze SFŽP ČR a ROP Moravskoslezsko
9. Rozpočtové opatření ZO č. 2/2010
10. Výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2009
11. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2009
12. Závěrečný účet DSO Olešná a Slezská brána
13. Majetkové záležitosti - pozemky
14. Návrh na změnu dopravního značení na ul. Vodárenské
15. Závěr
2. Zastupitelstvo obce určuje dva členy – ověřovatele zápisu a
usnesení: paní Zlatuši Havránkovou a pana Pavla Moravce
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
č. 2 a 3/2010 z 21. a 22. zasedání zastupitelstva obce
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o činnosti
orgánů obce mezi 21. a 23. zasedáním zastupitelstva obce
5. Zastupitelstvo obce stanovuje dle zákona č. 128/2000 Sb.
pro volební období 2010 – 2014 počet členů Zastupitelstva
obce Paskov 21.
6. Zastupitelstvo obce odkládá návrh OZV č. 2/2010, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Paskov na následující jednání ZO v září 2010
7. a) Zastupitelstvo obce odložilo žádost Orla Paskov o dotaci
z rozpočtu obce na opravu opláštění víceúčelové nafukovací
haly. Na jednání zastupitelstva obce se nikdo nedostavil,
aby podal vysvětlení žádosti.
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z rozpočtu obce Českému svazu chovatelů Paskov na opravu
UNIMO buněk v chovatelském areálu do výše 30.000 Kč.
Vyúčtování dotace bude provedeno dle smlouvy.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Přijetí úvěru ve výši 25.000.000 Kč od ČSOB, a.s. pobočka
Frýdek-Místek za podmínek, které jsou dány smlouvou
o úvěru číslo 1251/10/5140
b) Zastupitelstvo obce schvaluje úvěrovou smlouvu číslo
1251/10/5140 mezi Obcí Paskov a ČSOB, a.s. pobočka
Frýdek-Místek a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 2/2010.
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2009.
11. a) Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2009, a to bez výhrad.
b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled investičních
akcí a vybraných oprav obecního majetku v roce 2009.
12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet
a) DSO Olešná za rok 2009
b) DSO Slezská brána za rok 2009
13. a) Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků
parc.č. 1619/43 a parc.č. 1619/44 oba k.ú. Paskov od
Ředitelství silnic a dálnic ČR
b) Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků
parc.č. 1183/4, 1183/11, 1183/13, 1183/14, 1183/15,
1183/17, 1183/18, 1183/19, 1183/20, 1183/22, 1183/23,
1183/24, 1183/26, 1183/27, 1183/28, 1183/30 všechny k.ú.
Paskov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových včetně všech omezujících a zavazujících podmínek.
c) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy darovací mezi Moravskoslezským krajem, příspěvkovou organizací Správou silnic MSK, střediskem FrýdekMístek a Obcí Paskov na darování pozemků parc.č. 233/1
a 233/2 oba k.ú. Oprechtice ve Slezsku.
14. Zastupitelstvo obce neschválilo návrh na změnu dopravního
značení na ul. Vodárenské v Paskově.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Ing. Petr Pauk
starosta obce

Výpis ze z á p i s u
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne 24.6.2010
v Oprechticích
Přítomno: 16 členů zastupitelstva obce
5 členů zastupitelstva obce omluveno
1 host
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce.
V úvodu přivítal přítomné členy zastupitelstva obce a hosta,
kterého 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.
Starosta uvedl, že z důvodu konání výstavy u příležitosti 100.
výročí Českého svazu včelařů v sále nad Zámeckou krčmou
v Paskově bylo zastupitelstvo svoláno do Kulturního domu
v Oprechticích.
l. Starosta obce předložil návrh programu zasedání zastupitelstva obce, který byl uveden na pozvánkách.
Pan Kupka požádal o rozšíření programu o projednání dopravního
opatření na ul. Vodárenské (systém přednosti zprava).
Zastupitelstvo obce schválilo 16 hlasy program zasedání zastupitelstva obce, který byl oproti programu na pozvánkách rozšířen
dle návrhu pana Jiřího Kupky o 14. bod programu:
l. Schválení programu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení č. 2,3/2010 z 21. a 22. zasedání ZO
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 21. a 23. zasedáním
zastupitelstva obce, informace o průběhu investičních
akcí a výsledcích výběrových řízení
5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Paskov pro
volební období 2010 – 2014
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Paskov
7. Orel Paskov a Český svaz chovatelů – žádosti o dotace
z rozpočtu obce
8. Přijetí úvěru na dofinancování investičních akcí, na které
budou čerpány dotace ze SFŽP ČR a ROP Moravskoslezsko
9. Rozpočtové opatření ZO č. 2/2010
10. Výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2009
11. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2009
12. Závěrečný účet DSO Olešná a Slezská brána
13. Majetkové záležitosti - pozemky
14. Návrh na změnu dopravního značení na ul. Vodárenské
15. Závěr
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zdrželi hlasování, dva členy – ověřovatele zápisu a usnesení:
paní Zlatuši Havránkovou a pana Pavla Moravce
3. Kontrola zápisu a usnesení zastupitelstva obce
a) Usnesení ZO č. 2/2010 bod 7 c)
Starosta informoval, že Ing. Jiří Turoň, auditor, provedl
následnou veřejnosprávní kontrolu v příspěvkové organizaci
Základní škola Paskov, při které provedl mimo jiné i kontrolu
hospodaření za rok 2009. Při kontrole byla uložena opatření
týkající se struktury odepisování majetku. Provedenou kontrolou
nebyla zjištěna žádná závažná porušení vedení účetnictví.
b) Usnesení ZO č. 3/2010 bod 3 c)
Starosta sdělil, že od 1.7.2010 bude počet spojů autobusové
linky č. 39 od Dolu Paskov omezen.
Po jednání se společností KODIS a Veolií nevidí problém, aby
nově jezdila linka č. 370 ze žst. Paskov. Je vyřizováno povolení příslušných orgánů ke zřízení autobusové zastávky na žst.
Paskov.
Místostarosta informoval, že projekt na autobusovou zastávku
žst. Paskov je vyhotoven, stavební povolení bude vydáno po
vyjasnění majetkoprávních vztahů k pozemkům pod autobusovou
zastávkou. Zřízení autobusové zastávky je plánováno u staré
budovy ČD.
Starosta dále uvedl, že UDIMO vypracovalo studii, ve které je
navržena autobusová linka č.35, která by měla jezdit od Dolu
Paskov přes Paskov-Břehy a dále do Ostravy.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 16 hlasy kontrolu plnění
usnesení č. 2 a 3/2010 z 21. a 22. zasedání zastupitelstva obce.
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 21. a 23. zasedáním ZO.
Z 50. až 54. schůze rady obce podal zprávu Ing. Janáček. Členové
ZO jsou o činnosti rady obce informováni prostřednictvím zápisů
z RO, které jsou jim zasílány.
Informace pana Ing. Janáčka doplnil starosta o informace o průběhu investičních akcí a výběrových řízeních.
Na stavbě KCP jsou prováděny vnitřní práce, výměna oken, zateplení venkovní fasády. Harmonogram prací je dodržován.
Starosta požádal členy zastupitelstva obce o návrhy na využití
KCP (náplň činností a vybavení). Dále uvedl, že v rozpočtu obce
v roce 2011 je nutno počítat s prostředky na provoz KCP.
Starosta dále informoval členy ZO o výběrových řízeních:
- Na „Zateplení objektů ZŠ Paskov“ a „Zateplení objektu MŠ
Paskov“. Nejlevnější nabídku dodala společnost SBF Plast FrýdekMístek. Firma, která se umístila na 2. místě podala námitku
proti výběrovému řízení.
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pouze 2 firmy. Výhodnější nabídku podala firma Klassa.
Stavební práce budou v ZŠ Paskov zahájeny po 1.7.2010.
Starosta uvedl, že výběrová řízení byla organizována společnostmi, které mají zkušenosti, aby se nestalo, že někdo opět
zašle podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Dále starosta informoval, že za účelem přijetí úvěru ve výši
25 mil. Kč na dofinancování investičních akcí, na které budou
čerpány dotace ze SFŽP ČR a RO Moravskoslezsko, byla zaslána
výzva k předložení cenové nabídky na čtyři společnosti.
Česká spořitelna a.s. doručila nabídku variantní. Rada obce
doporučila uzavření úvěrové smlouvy se společností ČSOB, a.s.,
která nabídla nejnižší cenu a nejvýhodnější podmínky.
Pan Michálek měl dotaz, zda rozpočtovaná částka 13,2 mil Kč na
KCP je na celou stavbu.
Starosta odpověděl, že do této částky není zahrnuta oprava
střechy a vnitřní vybavení.
Za finanční výbor nebyla podána zpráva - předseda finančního
výboru byl omluven.
Pan Moravec sdělil, že kontrolní výbor se nesešel. Proběhla
valná hromada Sdružení Paskov NET. Byla provedena kontrola
hospodaření s výsledkem bez závad.
Paní Hozová podala informaci o činnosti SPOZ. Členové sboru provádějí návštěvy jubilantů, kterým předávají dárkové balíčky a
gratulace.
Z řad jubilantů vzešel požadavek na zřízení rehabilitačního
střediska v obci Paskov a to z důvodu, že v okolí jsou rehabilitační střediska uzavírána.
Paní Havránková sdělila, že komise pro mládež, kulturu a sport
nezasedala.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 16 hlasy informaci o činnosti orgánů obce mezi 21. a 23. zasedáním zastupitelstva obce.
5. Starosta informoval členy zastupitelstva obce, že dle zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích stanovuje počet členů pro volební
období zastupitelstvo obce. Starosta navrhnul ponechat pro nové
volební období počet členů zastupitelstva na 21.
Zastupitelstvo obce stanovilo 16 hlasy dle zákona 128/2000 Sb.
o obcích, § 68, pro volební období 2010 – 2014 počet členů
zastupitelstva obce Paskov 21.
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chovu a držení psů na území obce Paskov dne 28.1.2010. Odbor
dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, oddělení
dozoru v Ostravě tuto vyhlášku připomínkoval.
Je proto potřeba zrušit OZV č. 1/2010 bez náhrady nebo vydat
novou OZV s přílohou - vyznačením na mapě obce, na kterém
veřejném prostranství platí pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství. Veřejné prostranství má být stanoveno dle ulic,
parc. čísly nebo zakreslením na mapě.
Vzhledem k tomu, že nebyl jasný způsob vyznačení veřejného
prostranství, na kterém bude platit OZV č. 2/2010, starosta
navrhnul, že tuto záležitost ještě projedná s pracovníky
oddělení dozoru. Z tohoto důvodu bylo projednávání OZV č. 2/2010
odloženo na následující jednání ZO.
Zastupitelstvo obce odložilo 16 hlasy návrh OZV č. 2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Paskov na následující jednání ZO v září 2010.
7. a) Na programu zasedání byla žádost Orla Paskov na finanční
úhradu vnějšího obalu a doplnění osvětlení nafukovací haly
v Paskově. Vzhledem k tomu, že se na zasedání zastupitelstva
nedostavil žádný zástupce Orla Paskov, který by podal vysvětlení, na co budou finanční prostředky použity a jak dalece se
budou Orli podílet na dalším využití haly, starosta navrhnul
odložení projednání této žádosti na další zasedání ZO.
Pan Matějný uvedl, že v Krmelíně a ve Fryčovicích mají sice
zděnou sportovní halu, ale veškerý provoz si hradí sami.
Pan Mgr. Raška sdělil, že víceúčelová nafukovací hala je v letních měsících nepoužitelná z důvodů vysoké teploty uvnitř haly.
Zastupitelstvo obce odložilo 16 hlasy žádost Orla Paskov o dotaci z rozpočtu obce na opravu opláštění víceúčelové nafukovací
haly. Na jednání zastupitelstva obce se nedostavil žádný
zástupce Orla Paskov, aby podal vysvětlení k žádosti.
b) Český svaz chovatelů Paskov požádal o účelovou neinvestiční
dotaci ve výši 30.000 Kč. Tuto částku chtějí použít na opravu
UNIMO buněk v chovatelském areálu, které slouží jako hospodářské
zázemí.
Na zasedání ZO byl přítomen pan Plát, který sdělil, že chovatelé
chtějí vytvořit ze dvou UNIMO buněk velkou kuchyň, nové zastřešení a novou podlahu. Požadují finanční prostředky jen na materiál, práci provedou členové svazu chovatelů zdarma.
Místostarosta sdělil, že vodovodní přípojka do areálu chovatelů
je již dokončena.
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dotaci z rozpočtu obce Českému svazu chovatelů Paskov do výše
30.000 Kč na opravu UNIMO buněk v chovatelském areálu.
Vyúčtování dotace bude provedeno dle smlouvy.
8. Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce, že za
účelem dofinancování investičních akcí, na které bude získána
dotace ze SFŽP ČR a ROP Moravskoslezsko je potřeba přijetí úvěru
ve výši cca 25. mil. Kč. Výzva k podání nabídky na poskytnutí
úvěru byla zaslána 4 společnostem. Nejvýhodnější nabídku podala
ČSOB, a.s., pobočka Frýdek-Místek. Podmínky pro poskytnutí úvěru
jsou stanoveny na alternativu, že obec bude čerpat maximální
částku úvěru tj. 25. mil. Kč.
Po obdržení dotací na investiční akce bude provedena předčasná
splátka, potom následně přepočteny a sníženy pravidelné splátky
úvěru.
Starosta sdělil, že „Zateplení objektu MŠ Paskov“ musí být
provedeno do září 2010.
Starosta dále uvedl, že pokud nebude úvěr přijat, museli bychom
se rozloučit s veškerými dotacemi, protože investiční akce musí
nejprve zafinancovat obec ze svého rozpočtu a následně obdrží
dotaci na tuto akci.
Pan Kubánek se dotazoval, zda je možno využít také projekt
„Zelená úsporám“.
Starosta odpověděl, že tento projekt je možno využít na objektu
KD a hasičárně v Oprechticích. Toto bude úkol pro nové zastupitelstvo obce.
Členové zastupitelstva obce obdrželi kopii úvěrové smlouvy mezi
Obcí Paskov a ČSOB, a.s., pobočka Frýdek-Místek.
a) Zastupitelstvo obce schválilo 16 hlasy přijetí úvěru ve výši
25.000.000 Kč od ČSOB, a.s. pobočka Frýdek-Místek za podmínek,
které jsou dány smlouvou o úvěru číslo 1251/10/5140.
b) Zastupitelstvo obce schválilo 16 hlasy úvěrovou smlouvu číslo
1251/10/5140 mezi Obcí Paskov a ČSOB, a.s. pobočka Frýdek-Místek
a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
9. Členové zastupitelstva obce obdrželi návrh rozpočtového
opatření ZO č. 2/2010.
Předmětem rozpočtového opatření je mimo jiné i příspěvek DSO
Slezská brána, který byl zvýšen ze 2,- Kč na 10,- Kč na obyvatele obce.
Pan Michálek se dotazoval, zda je možno z dotace hradit výdaje
na stavební a technický dozor u investičních akcí.
Starosta odpověděl, že určité procento, které je stanoveno
z celkové částky na stavební a technický dozor, je možno hradit
z prostředků dotace.
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zastupitelstva obce č. 2/2010.
10. Starosta informoval členy zastupitelstva obce, že přezkum
hospodaření obce za rok 2009 provedl Ing. Jiří Turoň, auditor.
Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Zpráva z přezkumu hospodaření je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 16 hlasy výsledek přezkumu
hospodaření obce za rok 2009.
11. a) Členové zastupitelstva obce obdrželi spolu s pozvánkami
závěrečný účet obce Paskov za rok 2009, který byl také zveřejněn
na úřední desce.
K závěrečnému účtu nebyly podány žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo 16 hlasy souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2009, a to bez výhrad.
b) Členové zastupitelstva obce obdrželi spolu s pozvánkami
přehled investičních akcí a vybraných oprav obecního majetku
v roce 2009.
Starosta uvedl, že nebyla zpracována projektová dokumentace na
stavbu domu pro seniory a to z důvodu, že se členové zastupitelstva nedohodli na místě výstavby objektu a na vzhledu a rozsahu
stavby.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 16 hlasy přehled investičních akcí a vybraných oprav obecního majetku v roce 2009.
12. a) Členové zastupitelstva obce obdrželi kopii závěrečného
účtu DSO Olešná za rok 2009.
Místostarosta uvedl, že z prostředků DSO byl pořízen velký stan,
sdružení obcí bude příjemcem dotace na výstavbu cyklostezky,
která bude z části sloužit i jako protipovodňová ochrana.
V rámci výstavby cyklostezky bude zajištěn i bezbariérový
přístup z mostu na nádraží v Paskově.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 16 hlasy závěrečný účet DSO
Olešná za rok 2009.
b) Členové zastupitelstva obce obdrželi kopii závěrečného účtu
Regionu Slezská brána za rok 2009.
Starosta uvedl, že přebytek rozpočtu svazku vznikl tím, že do
svazku přistoupilo Město Frýdek-Místek a zaplatilo členské
příspěvky. Regionu Slezská brána se podařilo dosáhnout omezení
průjezdu obcemi vozidly nad 12 tun, uspořádání cyklistického
závodu a olympiády škol. V DSO Slezská brána je 8 členských
obcí.
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13. Místostarosta předložil k projednání majetkové záležitosti.
a) Ředitelství silnic a dálnic ČR nabídlo bezúplatný převod
pozemků, na kterých jsou umístěna tělesa místních komunikací
mající povahu ulice a chodník.
Zastupitelstvo obce schválilo 16 hlasy bezúplatný převod pozemků
parc.č. 1619/43 a parc.č. 1619/44 oba k.ú. Paskov od Ředitelství
silnic a dálnic ČR.
b) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní
pracoviště Ostrava zaslalo nabídku bezúplatného převodu
nemovitostí (jedná se o pozemky mezi bytovými domy na ul.
Papírenská)
Zastupitelstvo obce schválilo 16 hlasy bezúplatný převod pozemků
parc.č. 1183/4, 1183/11, 1183/13, 1183/14, 1183/15, 1183/17,
1183/18, 1183/19, 1183/20, 1183/22, 1183/23, 1183/24, 1183/26,
1183/27, 1183/28, 1183/30 všechny k.ú. Paskov od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových včetně všech omezujících
a zavazujících podmínek.
c) Moravskoslezský kraj v Ostravě zaslal k podpisu smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy darovací. Předmětem smlouvy je převod
nemovitostí – pozemků, které budou zastavěny stavbou: chodník
pro pěší u parc.č. 165/4 a u parc.č. 206 k.ú. Oprechtice ve
Slezsku – podél silnice III/4841 Paskov – Krmelín.
Zastupitelstvo obce schválilo 16 hlasy smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy darovací mezi Moravskoslezským krajem, příspěvkovou organizací Správou silnic MSK, střediskem Frýdek-Místek
a Obcí Paskov na darování pozemků parc.č. 233/1 a 233/2 oba k.ú.
Oprechtice ve Slezsku.
14. Pan Kupka navrhnul na základě požadavků občanů, změnu
dopravního značení na ul. Vodárenské v Paskově a to, aby místo
dopravního značení platilo na ul. Vodárenské pravidlo pravé
ruky. Návrh dopravního značení odůvodnil tím, že na ulici
Vodárenské jezdí čtyřkolky a další „závodníci“, kteří zdaleka
nedodržují předepsanou rychlost.
Starosta sdělil, že ke změně dopravního značení se vyjadřuje
Policie ČR a odbor dopravy Magistrátu města F-M.
Pan Bajza uvedl, že hasiči při výjezdu užívají ul. Vodárenskou
s tím, že jedou po hlavní ulici. V případě změny dopravního
značení není schopen při výjezdu s plnou cisternou dávat přednost zprava.
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značení na ul. Vodárenské, tj., aby platilo pravidlo pravé ruky
hlasovali 2 členové ZO, 9 členů ZO bylo proti a 5 členů ZO se
zdrželo hlasování.
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh na změnu dopravního značení na ul. Vodárenské v Paskově.
15. 24. zasedání zastupitelstva obce se bude konat v měsíci září
2010 v Paskově.
Zapsala: Strnadlová
Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Ing. Petr Pauk
starosta obce

Úplné znění zápisu s usnesení ZO je k nahlédnutí na OÚ Paskov.

