Výpis z usnesení č. 8/2010
2. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne 2.12.2010

1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání:
1. Schválení pořadu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 6 a 7/2010 z 25. a 1. zasedání ZO
4. Schválení „Jednacího řádu “ zastupitelstva obce
5. a) Informace o činnosti orgánů obce mezi 1. a 2. zasedáním
ZO, zápis z dílčího přezkumu hospodaření Obce Paskov za rok
2010
b) Smlouva o poskytování účelového příspěvku
6. Zpráva o stavu obecních financí, čerpání úvěru, investičních akcích a dotacích k 11.11.2010
7. Cíle pro práci zastupitelstva obce Paskov v tomto volebním
období
8. a) Žádost Orla jednota Paskov o navýšení dotace na provoz
nafukovací haly
b) Rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 5/2010
9. Udělení pravomoci radě obce přijmout rozpočtové opatření
v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu obce
na rok 2010
10. Rozpočtové provizorium na rok 2011
11. Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2011
12. Majetkové záležitosti
13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu
14. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích
15. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
16. Závěr
2. Zastupitelstvo obce určuje dva členy – ověřovatele zápisu a
usnesení: Bc. Zdeňka Bělíka, DiS a pana Dalibora Vága.
3. a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení č. 6 a
7/2010 z 25. a l. zasedání zastupitelstva obce
b) Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění usnesení č. 7/2010
bodu 10, následovně:
Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, vyjma neuvolněného
místostarosty, bude poskytnuta měsíční odměna až do výše souhrnu
odměn za jednotlivé funkce (§ 77 odst.3, písmeno b) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích).
4. Zastupitelstvo obce schvaluje „Jednací řád Zastupitelstva obce
Paskov“
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obce mezi l. a 2. zasedáním zastupitelstva obce včetně zápisu
z dílčího přezkumu hospodaření Obce Paskov za rok 2010
b) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování účelového
příspěvku Charitě Frýdek-Místek na pečovatelskou službu rodině
s trojčaty.
c) Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy splátkový kalendář na
úhradu dluhu na nájemném.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu obecních financí, čerpání úvěru, investičních akcích a dotacích k 11.11.2010
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí pracovní verzi „Prohlášení
o plnění společných cílů při správě obce ve volebním období
2010-2014“.
8. a) Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení dotace na provoz
nafukovací haly v roce 2010 o 200.000 Kč
b) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 5/2010
9. Zastupitelstvo obce uděluje radě obce pravomoc přijmout rozpočtové opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu obce
na rok 2010
10. a) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce na
rok 2011 ve znění:
Z rozpočtu obce lze hradit pouze provozní náklady (položky každoročně se pravidelně opakující)
- nutné opravy a údržby obecního majetku
- doplatky akcí smluvně vázaných, případně rozpočtovaných v roce
2010
b) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová provizoria příspěvkových organizací Mateřská škola Paskov do výše ¼ finančních
prostředků rozpočtovaných na rok 2010 tj. maximálně 342.000 Kč
a Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek do výše ¼ finančních
prostředků rozpočtovaných na rok 2010 tj. maximálně 1.265.000 Kč.
Z rozpočtu příspěvkových organizací lze hradit pouze náklady na
provoz jednotlivých zařízení (položky každoročně pravidelně se
opakující), nutné opravy a údržby budov, případně movitého majetku.
c) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová provizoria Místních
knihoven Paskov a Oprechtice na rok 2011 – čerpání finančních
prostředků je povoleno pouze do výše ¼ finančních prostředků
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Rozpočtová provizoria jsou platná do schválení rozpočtu obce na
rok 2011, nejdéle do 31. března 2011.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí harmonogram tvorby rozpočtu
obce na rok 2011
12. a) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě schváleného záměru
odprodej obecního pozemku parc.č. 709/4 k.ú. Paskov.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej části obecního
pozemku PK 1858 k.ú. Paskov
c) Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků parc.č. 11
o výměře 826 m², parc.č. 159 o výměře 1.124 m², parc.č. 209
o výměře 1.233 m² a PK 142 o výměře 3.080 m² vše k.ú. Oprechtice
ve Slezsku od Lesů ČR se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové
za odhadní cenu 1.134.000 Kč dle znaleckého posudku č. 275979/2010.
d) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce jednat s Lesy ČR o snížení ceny za koupi pozemku viz bod 12 c).
13. Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu
4. Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010
o místních poplatcích.
15. Zastupitelstvo obce podporuje záměr společnosti AWT a.s. na
revitalizaci území bývalého povrchu dolu Paskov.

Ověřovatel zápisu a usnesení:

Úplné znění usnesení je uloženo na OÚ Paskov

Petr Baďura
starosta obce

Výpis ze z á p i s u
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne 2.12.2010
Přítomno: 21 členů zastupitelstva obce
22 hostů
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce.
Starosta sdělil, že zasedání zastupitelstva obce svolal v souladu
s usnesením l. zasedání zastupitelstva. Dále přečetl program
zasedání, který byl oproti programu na pozvánkách doplněn dle
aktuálních potřeb. K předloženému programu zasedání ZO nebylo
připomínek.
Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy navržený program zasedání
zastupitelstva obce:
1. Schválení pořadu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 6 a 7/2010 z 25. a 1. zasedání ZO
4. Schválení „Jednacího řádu “ zastupitelstva obce
5. a) Informace o činnosti orgánů obce mezi 1. a 2. zasedáním
ZO, zápis z dílčího přezkumu hospodaření Obce Paskov za rok 2010
b) Smlouva o poskytování účelového příspěvku
6. Zpráva o stavu obecních financí, čerpání úvěru, investičních
akcích a dotacích k 11.11.2010
7. Cíle pro práci zastupitelstva obce Paskov v tomto volebním
období
8. a) Žádost Orla jednota Paskov o navýšení dotace na provoz
nafukovací haly
b) Rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 5/2010
9. Udělení pravomoci radě obce přijmout rozpočtové opatření
v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu obce
na rok 2010
10. Rozpočtové provizorium na rok 2011
11. Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2011
12. Majetkové záležitosti
13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu
14. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích
15. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
16. Závěr
2. Zastupitelstvo obce určilo dva členy – ověřovatele zápisu a
usnesení pana Bc. Zdeňka Bělíka, 19 hlasy, 2 členové ZO se zdrželi
hlasování a pana Dalibora Vága, 20 hlasy, l člen ZO se zdržel.
3. Kontrola usnesení č. 6 a 7/2010 z 25. a 1. zasedání ZO.
Starosta uvedl, že v uvedených usneseních nebyly uloženy žádné úkoly.
Dále předložil návrh pracovnice OÚ na doplnění usnesení č. 7/2010,
bodu 10 (stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným místostarostům)
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Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, vyjma neuvolněného místostarosty, bude poskytnuta měsíční odměna až do výše souhrnu odměn za
jednotlivé funkce (§ 77 odst.3, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích). Doplnění usnesení č. 7/2010, bodu 10, bylo schváleno 21
hlasy.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 21 hlasy kontrolu usnesení č. 6
a 7/2010 z 25. a l. zasedání zastupitelstva obce.
4. Členové zastupitelstva obce obdrželi návrh Jednacího řádu ZO
Paskov u prezence. Starosta sdělil, že v předloženém Jednacím řádu
je oproti Jednacímu řádu z minulého volebního období provedena úprava
článku V.
Ing. Pauk se dotazoval, zda další oprávněné osoby mohou podávat
námitky k zápisu ZO, zda je to v souladu se zákonem.
Starosta odpověděl, že oprávněnou osobou je také občan, který není
člen zastupitelstva obce, ale týká se ho projednávaná záležitost
(např. vlastník nemovitosti na území obce).
Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy „Jednací řád Zastupitelstva
obce Paskov“.
5. Informace o činnosti orgánů obce mezi 1. a 2. zasedáním ZO
Bc. Michálek sdělil, že finanční výbor zasedal 1 x. Na tomto zasedání
bylo provedeno seznámení členů výboru, projednání pravomocí výboru,
stanovení četnosti schůzek, archivaci dokumentů.
Ing. Pauk sdělil, že kontrolní výbor nezasedal, protože mu nebyly ZO
uloženy žádné úkoly.
Starosta podal zprávu o jednání rady obce. Rada obce projednala mimo
jiné kompetence místostarostů, řád rady obce, složení komisí rady
obce, redakční rady Paskovského zpravodaje. Uvedl, že pokud někdo
projeví zájem o práci v některé z komisí bude s ním projednána
možnost účasti v těchto orgánech.
Dále rada obce stanovila osoby pro oddávání, projednala bytové
záležitosti, projednala dílčí zápis z přezkumu hospodaření.
Následně starosta seznámil členy ZO s obsahem zápisu z dílčího
přezkumu hospodaření Obce Paskov za rok 2010. Kontrolu provedl Ing.
Jiří Turoň, auditor. Při provádění přezkumu hospodaření zjistil méně
významné chyby a nedostatky s doporučením k provedení nápravy.
Dne 10.2.2010 schválila rada obce uzavření smlouvy s Charitou FrýdekMístek o poskytování účelového příspěvku na pečovatelskou službu.
Předmětem smlouvy je poskytování bezplatné péče rodině s trojčaty.

3 Celková roční částka přesahuje 50.000 Kč, proto starosta tuto smlouvu
předložil ke schválení ZO.
Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy, 2 členové ZO se zdrželi
hlasování, smlouvu mezi Obcí Paskov a Charitou Frýdek-Místek o poskytování účelového příspěvku na pečovatelskou službu rodině s trojčaty.
Dne 22.9.2010 schválila rada obce splátkový kalendář na úhradu dluhu
na nájemném. V § 85, písmenu h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
přísluší rozhodování o splátkách přesahujících 18 měsíců zastupitelstvu obce, proto byl starostou předložen ke schválení ZO.
Provedeným hlasováním zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy
splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném.
Rada obce vzala na vědomí složení dílčích inventarizačních komisí
k provedení fyzické inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2010 a
schválila složení ústřední inventarizační komisi. Členové
zastupitelstva obce obdrželi písemně přehled členů inventarizačních
komisí včetně pokynů pracovnice finančního oddělení k provedení
inventarizace.
Rada obce se zabývala údržbou komunikací, kterou má na starosti pan
Matějný. Za účelem včasného odklizení sněhu z místních komunikací
v Oprechticích bude sepsána dohoda s panem Miroslavem Staňkem.
Pan starosta veřejně poděkoval panu Matějnému za zajišťování odklizení sněhu při kalamitní situaci.
Rada obce dále projednávala:
Dokumentaci ke zřízení chráněné dílny, dopravu DPO Ostrava, užívání
znaku obce na drese Florbalového klubu Paskov Saurians, pořádání
Vánočního jarmarku Pionýrem Paskov, žádost Orla Paskov o navýšení
dotace na provoz nafukovací haly o 200.000 Kč – doporučuje ZO ke
schválení, informace z jednání Regionu Slezská brána, informace ze
Dne malých obcí ve Vyškově. Zahájila výběrové řízení na provozovatele
Komunitního centra Paskov, které bude ukončeno 3.12.2010.
MUDr. Haladejová se dotazovala, zda členové ZO obdrží zápis z jednání
rady obce.
Starosta odpověděl, že v souladu s Jednacím řádem rady obce budou
členové ZO dostávat zápis z jednání rady obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 21 hlasy informace o činnosti
orgánů obce mezi 1. a 2. zasedáním zastupitelstva obce včetně zápisu
z dílčího přezkumu hospodaření Obce Paskov za rok 2010.
6. Zprávu o stavu obecních financí, čerpání úvěru, investičních
akcích a dotacích k 11.11.2010 přednesl Ing. Pauk. V úvodu sdělil,
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V rozpočtu obce činí příjmy po konsolidaci za 1-10/2010 38.086.524
Kč, což je 82,84 % a výdaje po konsolidaci za 1-10/2010 činí
54.860.408 Kč, což je 67,27 %. K 11.11.2010 je výše čerpání úvěru
12.103.343 Kč. Stav běžného účtu k 11.11.2010 je 6.102.168 Kč +
232.323 Kč postkonto.
Investiční akce, které nebyly realizovány. Je to chodník a přechody
v Oprechticích. Stavba nebyla realizována z důvodu, že nebylo pro na
tuto stavbu stavební povolení. Doba vyřizování povolení staveb se
v souvislosti s novým stavebním zákonem podstatně prodloužila.
Dále nebylo realizováno vybavení KCP.
Investiční akce, které byly realizovány jsou: autobusová zastávka
u železniční stanice Paskov za účelem zřízení autobusové linky č.
910370 od 13.12.2010. Oprava objektu KCP, která byla hrazena z prostředků obce. Zateplení objektu MŠ Paskov a Zateplení objektu ZŠ
Paskov bylo hrazeno z přijatého úvěru. Akce Modernizace výuky a
vybavení ZŠ Paskov byla hrazena Regionální radou formou modifikovaných plateb a částečným podílem obce.
Na stavbu cyklostezky Ostrava-Beskydy byla sdružení obcí poskytnuta
dotace. Realizace stavby bude provedena v roce 2011 a 2012.
Na SFŽP byla odeslána žádost o poskytnutí dotace na zateplení objektu
hasičské zbrojnice v Paskově.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 21 hlasy zprávu o stavu obecních
financí, čerpání úvěru, investičních akcích a dotacích k 11.11.2010.
7. MVDr. Pejhovský uvedl, že hledal společné průsečíky z volebních
programů volebních stran a vypracoval „Prohlášení o plnění společných cílů při správě obce ve volebním období 2010-2014“, které
obdrželi členové ZO při prezenci. Dále uvedl, že by byl rád, kdyby si
zastupitelé tento materiál pročetli a dali k němu připomínky. Je
jedno, jak bude tento materiál nazván. Doporučil, aby na tomto
zasedání vzalo zastupitelstvo obce tento materiál na vědomí s tím, že
jde o pracovní verzi a na dalším zasedání bude upřesněn.
Starosta uvedl, že vše je o penězích, je potřeba stanovit priority
akcí včetně zpracování výhledu. Jednotlivé akce připravit z hlediska
stavební dokumentace, případně stavební povolení.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 19 hlasy, 2 se zdrželi hlasování,
pracovní verzi „Prohlášení o plnění společných cílů při správě obce
ve volebním období 2010-2014“.
8. Návrh rozpočtového opatření ZO č. 5/2010 obdrželi členové ZO při
prezenci. Komentář k rozpočtovému opatření podal starosta.
Předmětem rozpočtového opatření v příjmové části jsou účelové dotace
na veřejně prospěšné práce, sčítání lidu a odvod příspěvkových
organizací.
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pozemků od Lesů ČR, s.p. a navýšení dotace Orlu jednota Paskov na
provoz nafukovací haly.
Kupní smlouva s Lesy ČR, s.p. bude projednávána v bodě 12 programu.
K navýšení dotace Orlu jednota Paskov starosta uvedl, že na opravu
vrchního pláště nafukovací haly bylo rozpočtovým opatřením ZO č.
3/2010 schváleno 200.000 Kč. V původním ocenění výměny pláště haly
nebylo započítáno DPH. Celková částka výměny pláště haly včetně DPH
činí 234.000 Kč.
Orel jednota Paskov dále požádal o navýšení dotace na provoz
nafukovací haly o částku 200.000 Kč. Výši nákladů na el. energii
a plyn včetně výše příjmů uvádějí v žádosti, která je přiložena
k zápisu.
Pan Sýkora připomenul přítomným občanům, že se mohou vyjádřit ke všem
projednávaným bodům programu zasedání.
MUDr. Ožana uvedl, že pokud tomu rozumí, hala patří Orlu a provoz
platí Obec. Dále se dotazoval, jestli má Orel jiné příjmy – zisky,
zda si klub házené platí své hodiny v hale, jaká výše dotace byla
v jiných letech a jaké jsou zkušenosti s provozováním haly v jiných
obcích. Obec by měla tlačit na větší rentabilitu provozu haly, nemá
představu o komerčním využití.
Paní Lišková, zástupce Orla jednoty Paskov uvedla, že Orel již nemá
žádné další zdroje finančních prostředků. Správcem haly je pan
Petroš, který má v nájmu i restauraci, odvádí Orlu 2/3 příjmů
z činnosti. V objektu Orlovny jsou stará okna, objekt potřebuje
zateplit. Organizace Orla nemá žádné prostředky, hospodaří s nulou.
Aby mohla uhradit faktury za plyn a el. energii zapůjčila Orlu své
prostředky.
V roce 2009 dostal Orel dotaci 500.000 Kč, v letošním roce bylo
schváleno 400.000 Kč s tím, že v případě nutnosti mohou požádat
o navýšení dotace.
Paní Lišková dále uvedla, že došlo ke změně správce haly včetně
uklízečky. Nakolik je změna správce ve využití haly přínosem, se
ukáže až za nějakou dobu.
Starosta uvedl, že víceúčelová hala je majetkem Českého svazu házené.
Mezi Orlem a Českým svazem házené byla uzavřena smlouva. Dále byla
uzavřena smlouva s Obcí Paskov, která má hradit využití haly žáky ZŠ,
MŠ a mládeží.
V poslední době došlo ke zlepšení úklidu v hale.
Pan Vágo uvedl, že členové zastupitelstva obce měli přislíbeno, že
obdrží harmonogram o využití haly. Dosud nic neobdrželi.

- 6 Pan Moravec sdělil, že při pořizování haly bylo uváděno, že náklady
na provoz budou činit maximálně 200.000 Kč. Dotazoval se, které
spolky platí za pronájem haly.
MUDr. Ožana se dotazoval, zda jsou rozděleny prostředky na provoz
haly a budovy Orla.
Paní Lišková – spotřeba energií na provoz haly a Orlovny není
oddělen. Dále uvedla, že nově pořízený hliníkový plášť haly by měl
také přispět k úspoře energií.
Bc. Michálek navrhnul, aby byl zpracován přehled, jak je hala
využívána a také zjistit provoz hal v jiných městech.
Pan Jelen uvedl, že na zateplení objektu Orlovny lze získat dotaci
z dotačních programů z ČSTV.
Paní Lišková sdělila, že pokud by chtěli provést údržbu budovy Orla,
musí mít předem něco nahospodařeno. Dotace nepokryje celou akci.
Starosta ukončil diskusi k této záležitosti a požádal o návrh na
usnesení.
MUDr. Haladejová navrhla vyjmout z rozpočtového opatření ZO
poskytnutí dotace Orlu Paskov na provoz haly a řešit ji samostatně.
Starosta uvedl, že tuto záležitost lze řešit pouze rozpočtovým
opatřením.
Bc. Michálek navrhnul určit komisi, která prověří hospodaření provozu
haly.
Starosta uvedl, že zastupitelstvo může ukládat úkoly jen radě obce,
proto bude prověření hospodaření provozu haly uloženo radě obce.
Výsledek hlasování:
a) Zastupitelstvo obce schválilo 19 hlasy, 2 členové ZO se zdrželi
hlasování, navýšení dotace na provoz nafukovací haly v roce 2010
o 200.000 Kč.
b) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření zastupitelstva
obce č. 5/2010 20 hlasy, l člen se zdržel hlasování.
c) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce prověřit hospodaření provozu
nafukovací haly a navrhnout patřičná opatření ke snížení nákladů na
její provoz.

- 7 9. Starosta přečetl návrh na udělení pravomoci radě obce přijmout
rozpočtové opatření dále – viz usnesení. K předloženému návrhu nebyly
připomínky.
Zastupitelstvo obce udělilo 20 hlasy l člen ZO nehlasoval (přítomno
20 členů ZO) radě obce pravomoc přijmout rozpočtové opatření v rámci
schválených závazných ukazatelů rozpočtu obce na rok 2010.
10. Starosta předložil ke schválení rozpočtová provizoria obce,
příspěvkových organizací MŠ, ZŠ Paskov a Místních knihoven Paskov
a Oprechtice na rok 2011.
a) Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy rozpočtové provizorium obce
na rok 2011 ve znění:
Z rozpočtu obce lze hradit pouze provozní náklady (položky každoročně se pravidelně opakující)
- nutné opravy a údržby obecního majetku
- doplatky akcí smluvně vázaných, případně rozpočtovaných v roce
2010
b) Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy rozpočtová provizoria
příspěvkových organizací Mateřská škola Paskov do výše ¼ finančních
prostředků rozpočtovaných na rok 2010 tj. maximálně 342.000 Kč
a Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek do výše ¼ finančních
prostředků rozpočtovaných na rok 2010 tj. maximálně 1.265.000 Kč.
Z rozpočtu příspěvkových organizací lze hradit pouze náklady na
provoz jednotlivých zařízení (položky každoročně pravidelně se
opakující), nutné opravy a údržby budov, případně movitého majetku.
c) Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy rozpočtová provizoria
Místních knihoven Paskov a Oprechtice na rok 2011 – čerpání
finančních prostředků je povoleno pouze do výše ¼ finančních
prostředků rozpočtovaných na rok 2010, tj. 180.000 Kč.
Rozpočtová provizoria jsou platná do schválení rozpočtu obce na
rok 2011, nejdéle do 31. března 2011.
11. Členové zastupitelstva obce obdrželi při prezenci harmonogram
prací při sestavování rozpočtu na rok 2011.
Ing. Pauk upozornil, že v bodě II. není uveden datum konání zastupitelstva obce.
Starosta sdělil, že termín konání zastupitelstva obce je 24.2.2011.
Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy harmonogram tvorby rozpočtu
obce na rok 2011.
12. Místostarosta Ing. Klimunda, předložil k projednání majetkové
záležitosti.
a) Na 25. zasedání zastupitelstva obce byl schválen záměr na odprodej
obecního pozemku parc.č. 709/4 k.ú. Paskov. Záměr byl zveřejněn na
úřední desce. K zveřejněnému záměru nebyly ústní ani písemné
připomínky.

- 8 Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy na základě schváleného záměru
odprodej obecního pozemku parc.č. 709/4 k.ú. Paskov.
b) ZCC – Technic s.r.o. požádal o odprodej části obecního pozemku PK
1858 k.ú. Paskov. Jedná se o neexistující bývalou polní cestu vyznačenou ve starých mapách a prodejem části uvedeného pozemku nebude
narušen přístup k ostatním parcelám.
Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy záměr na odprodej části
obecního pozemku PK 1858 k.ú. Paskov.
c) Lesy České republiky, s.p. zaslaly kupní smlouvu na převod vlastnického práva z České republiky na Obec Paskov. Předmětem smlouvy je
převod veškerých komunikací vedoucích k lesům v Oprechticích.
Lesy ČR, s.p. požadují za převod pozemků na Obec Paskov částku ve
výši 1.134.000 Kč.
Ing. Klimunda navrhnul schválit odkoupení pozemků a zároveň uložit
radě obce jednat s Lesy ČR o snížení ceny za prodej pozemků.
Pan Matějný odkoupení pozemků – komunikací doporučil.
Pan Šugar uvedl, že se jedná o komunikace ke stavebním pozemkům. Na
některých již jsou postaveny rodinné domy. S Lesy ČR, s.p. bude
uzavřena smlouva o věcném břemenu na základě této smlouvy je možno
jednat o snížení kupní ceny.
Zastupitelstvo obce schválilo 20 hlasy, l člen ZO se zdržel hlasování, odkoupení pozemků parc.č. 11 o výměře 826 m², parc.č. 159
o výměře 1.124 m², parc.č. 209 o výměře 1.233 m² a PK 142 o výměře
3.080 m² vše k.ú. Oprechtice ve Slezsku od Lesů ČR se sídlem
Přemyslova 1106, Hradec Králové za odhadní cenu 1.134.000 Kč dle
znaleckého posudku č. 2759-79/2010. .
d) Zastupitelstvo obce ukládá 20 hlasy, 1 nehlasoval, radě obce
jednat s Lesy ČR o snížení ceny za koupi pozemku viz bod 12 c).
Výsledná kupní cena bude nižší nebo nepřekročí částku 1.134.000 Kč.
13. Místostarosta Ing. Pohl předložil zastupitelstvu obce OZV č.
3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu. Vyhláška nabude účinnosti od 1.1.2011.
Členové ZO obdrželi návrh OZV u prezence.
Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu – viz příloha.
14. Místostarosta Ing. Pohl předložil zastupitelstvu obce OZV č.
4/2010 o místních poplatcích, která nabude účinnosti od 1.1.2011.
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prominutí od poplatku oproti minulému období. Členové ZO obdrželi
návrh OZV u prezence.
Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2010 o místních poplatcích.
15. Záležitosti organizační
a) AWT a.s. Ostrava
Starosta seznámil členy ZO se žádostí AWT a.s. Ostrava o podporu
záměru provést revitalizaci části povrchu OKD, a.s. dolu Paskov.
Jedná se o budovy správní, koupelen a budovu závodního klubu bývalého
dolu, které budou zbourány. Na tyto rekultivační činnosti chce
organice AWT a.s. využít možnost přiznání finančních prostředků
z fondu určených na zahlazení následků důlní činnosti. Správcem
dotačního fondu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Zastupitelstvo obce podpořilo 18 hlasy, 3 členové ZO se zdrželi
hlasování, záměr společnosti AWT, a.s. na revitalizaci území bývalého
povrchu dolu Paskov.
b) Starosta přečetl dopis Ing. Zdeňka Kabátka, vrchního ředitele
Ministerstva zdravotnictví ČR. Obsahem dopisu je reakce na sdělení
obce o stavu areálu a objektu zámku v Paskově. Dopis je uložen na OÚ.
Z obsahu dopisu je zřejmé, že bezúplatný převod požadované části
pozemků na obec nebude reálný.
c) Starosta dále informoval, o dopisu Ing. Daniela Pokorného,
ředitele státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí,
Ministerstva zemědělství ČR, ve kterém bylo sděleno, že obrázek žáka
V. B třídy Základní školy Paskov Ondřeje Figy byl vybrán do stolního
kalendáře pro rok 2011 „Putování vody“ vydaného ministerstvem
zemědělství.
O této skutečnosti bude paskovská veřejnost informována v Paskovském
zpravodaji.
d) Bc. Bělík požádal o stanovení pravidel pro kompenzaci místních
poplatků pro organizace v obci.
Starosta odpověděl, že tato záležitost je každoročně řešena radou
obce.
e) Pan Jelen se dotazoval, kdy bude provedeno vybavení KCP a to
z důvodu, že hasiči v něm mají jako první, ples.
Starosta sdělil, že výběrové řízení na provozovatele KCP bylo
započato na jednání rady 29.11.2010 a bude pokračovat 3.12.2010.
V případě, že nebude zajištěno vybavení KCP novým zařízením do doby
konání plesu, bude na tuto akci proveden přesun stolů a židlí ze sálu
nad Zámeckou krčmou.

10 Vzhledem k tomu, že se v KCP objevila plíseň, byla se zástupcem
dodavatelské firmy, která prováděla opravu KCP, dohodnuta prohlídka
KCP za účelem provedení odstranění závady.
Pan Moravec se dotazoval na kompetence místostarostů včetně jejich
úředních hodin.
Kompetence místostarostů jsou uvedeny v zápise z rady obce a dále
budou zveřejněny v Paskovském zpravodaji.

Zapsala: Strnadlová
Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Úplné znění zápisu je uloženo na OÚ Paskov

Petr Baďura
starosta obce

