Výpis z usnesení č. 1/2011
3. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 24.2.2011
1. Zastupitelstvo města schvaluje navržený program zasedání:
1. Schválení pořadu jednání ZM
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 8/2010 z 2. zasedání ZO
4. a) Informace o činnosti orgánů obce mezi 2. a 3. zasedáním ZO
b) Odstoupení pana Tomáše Matějného z funkce místostarosty
a člena rady obce
c) Volba nového člena rady města
d) Volba nového místostarosty města
5. Informace o činnosti a hospodaření Místních knihoven Paskov
a Oprechtice v roce 2010 a návrh na rok 2011
6. Informace o činnosti Občanského sdružení pro podporu
a rozvoj sítě PaskovNET
a) dohoda o vzájemné spolupráci občanského sdružení pro
podporu a rozvoj sítě PaskovNET a Města Paskov
b) stanovení zástupce do kontrolního orgánu
7. Žádost ZUŠ Vratimov, pobočka Paskov, o prominutí nájemného za
rok 2011
8. Stanovení priorit rozvoje v roce 2011 pro rozpočet města
9. Informace o žádostech sportovních klubů a společenských organizací o příspěvek z rozpočtu města na činnost v roce 2011
10. Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě k zajištění dopravní obslužnosti a organizačním
zajištění dopravní obslužnosti
11. Petice občanů Paskova
12. Výroční zpráva OÚ Paskov za rok 2010 dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím
13. Maximální výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb.
14. Zpráva z kontroly revizní komise DSO Olešná
15. Majetkové a finanční záležitosti (Smlouva o půjčce DSO Region
Slezská brána)
16. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
17. Závěr
2. Zastupitelstvo města určuje dva členy – ověřovatele zápisu a
usnesení: Ing. Michala Stibora a Mgr. Petra Rašku.
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení č. 8/2010
z 2. zasedání zastupitelstva obce
4. a) Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti orgánů
obce mezi 2. a 3. zasedáním zastupitelstva obce
b) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí odstoupení pana Tomáše
Matějného z funkce člena rady města a neuvolněného místostarosty
města ze dne 14.2.2011
c) Zastupitelstvo schvaluje veřejnou volbu neuvolněného místostarosty a člena rady města.
d) Zastupitelstvo města volí neuvolněného místostarostu města
pana Ing. Zdeňka Bělíka.
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5. a) Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti a
hospodaření Místních knihoven Paskov a Oprechtice v roce 2010
Zastupitelstvo města vyslovuje poděkování paní ředitelce Městské
knihovny Vratimov a pracovnicím Místních knihoven Paskov a Oprechtice za práci v kulturní oblasti a vzdělávání.
b) Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy rozpočtů místních
knihoven Paskov a Oprechtice na rok 2011. Rozpočty místních knihoven
budou zapracovány do návrhu rozpočtu města na rok 2011.
6. a) Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti
Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET
b) Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci
Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET a Města
Paskov.
c) Zastupitelstvo města stanovuje zástupcem do kontrolního orgánu
Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET pana Pavla
Moravce.
7. Zastupitelstvo města schvaluje na základě žádosti ZUŠ Vratimov,
pobočka Paskov, prominutí nájemného v objektu č.p. 573 za rok 2011.
8. Zastupitelstvo města schvaluje pořadí akcí pro přípravu
rozpočtu města na rok 2011 (investiční akce, opravy a údržby
městského majetku většího rozsahu ):
a) Dokončení akcí s ohledem na dotační tituly z ROP Moravskoslezsko a operačního programu životního prostředí
- Energetické úspory budov ZŠ
- Dostavba cyklostezky Ostrava – Beskydy
- Dovybavení KCP
- Zateplení Hasičárny Paskov
- Chodník Oprechtice
- Místa pro přecházení Oprechtice
- Místa pro přecházení Paskov (U Dálnice, Národního odboje)
- Zateplení Hasičárny Oprechtice
b) Další akce:
- Webové stránky města
- Řešení havarijního stavu domu č.p. 34 a dalších zjištěných závad
omezujících užívání bytových domů v majetku města
- Nový územní plán města
- Revize mostů (havarijní stav mostku na ul. Kirilovova)
Zařazení akcí bude provedeno v závislosti na možnostech rozpočtu tak,
aby nedošlo k dalšímu navýšení zadlužení města.
9. a) Zastupitelstvo města bere na vědomí žádosti sportovních klubů
a společenských organizací o příspěvek z rozpočtu města na činnost
v roce 2011. O žádostech bude rozhodnuto na zasedání ZM v březnu
2011.
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sportovních klubů a společenských organizací a navrhnout výši
příspěvků z rozpočtu města jednotlivým žadatelům. Návrh bude předložen zastupitelstvu města.
c) Zastupitelstvo města schvaluje na základě žádosti Orel Jednota
Paskov vyplacení zálohy na dotaci z rozpočtu města 2011. Záloha bude
použita na provoz nafukovací haly – úhradu zálohy na odběr plynu.
10.Zastupitelstvo města schvaluje
a) Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
a o organizačním zajištění osobní dopravní obslužnosti uzavřené
mezi Městem Paskov, Dopravním podnikem Ostrava a.s. a Koordinátorem ODIS s.r.o. dne 20.3.2009. Předmětem dodatku smlouvy je
rozsah spojů ostatní dopravní obslužnosti linek 915039 a 915050.
Výše prokazatelné ztráty pro rok 2011 je 86.829 Kč.
b) Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě k zajištění dopravní obslužnosti a organizačním zajištění
dopravní obslužnosti mezi Městem Paskov, Veolia Transport Morava
a.s. a Koordinátorem ODIS s.r.o. Předmětem smlouvy je závazek
dopravce zajistit dopravní obslužnost na lince č. 910370. Celková
úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2011 činí 264.001 Kč.
c) Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti mezi Městem Paskov a Veolia Transport Morava a.s. na
lince 910127 a 910380. Prokazatelná ztráta pro rok 2011 činí 6.300
Kč.
d) Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi
Městem Paskov a ČSAD Frýdek-Místek. Odhad prokazatelné ztráty pro
rok 2011 činí 97.500 Kč.
11. a) Zastupitelstvo města bere na vědomí petici občanů Paskov,
kteří požadují přijetí příslušných opatření ke zlepšení životních
podmínek v městě Paskov.
b) Zastupitelstvo města pověřuje radu města odpovědět petičnímu
výboru, že vedení města se doručenou peticí zabývalo a konstatuje, že není ve finančních možnostech města nechat vypracovat
takovouto rozsáhlou studii a proto v souladu s požadavkem petice
bude iniciovat na Moravskoslezském kraji vypracování takovéto
komplexní studie vlivu okolní průmyslové činnosti na kvalitu
života v obci. O výsledku jednání s Moravskoslezským krajem bude
petiční výbor vyrozuměn.
12.Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu Obecního úřadu
Paskov za rok 2010 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.
13.Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s nařízením vlády ČR
č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb. příplatek
podle počtu obyvatel ve výši 247,- Kč/měsíc, výše odměn za
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zůstávají beze změny.
14. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z kontroly revizní
komise DSO Olešná.
15. a),b) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že žadatelé o odkoupení
městského pozemku PK 1865/2 k.ú. Paskov vzali své žádosti zpět.
c) Zastupitelstvo města schvaluje záměr na odprodej městského
pozemku parc.č. 406/3 a části městského pozemku parc.č. 404/2
vše k.ú. Paskov.
d) Zastupitelstvo města revokuje usnesení ZO 8/2010, bod 12 a).
Zastupitelstvo města schvaluje na základě schváleného záměru
odprodej městského pozemku parc. č. 709/4 k.ú. Paskov za odhadní
cenu obvyklou a náklady spojené s převodem pozemku.
e) Zastupitelstvo města odložilo odprodej části pozemku PK 1858
(nově podle GP parc.č. 186/65) k.ú. Paskov.
f) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o půjčce mezi Městem
Paskov (věřitelem) a Regionem Slezská brána (dlužníkem).
Předmětem smlouvy je bezúročné zapůjčení peněžité částky 500.000
Kč. Půjčka se poskytuje účelově na projekt „Cyklostezka OstravaBeskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“. Sjednaná doba půjčky je do
31.12.2013.
g) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku DSO
Slezská brána ve výši 15,- Kč/občan z rozpočtu Města Paskov
v roce 2011.
h) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku DSO Olešná
ve výši 5,- Kč/občan z rozpočtu Města Paskov v roce 2011.
ch) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku Svazu
měst a obcí ve výši 5.000 Kč z rozpočtu Města Paskov v roce 2011.

Ověřovatele zápisu a usnesení:

Petr Baďura
starosta města

Ing. Michal Stibor
Mgr. Petr Raška

Úplné znění usnesení ZM je uloženo na Městském úřadě Paskov
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3. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 24.2.2011

Přítomno: 21 členů zastupitelstva města
17 hostů
Zasedání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta obce.
Starosta sdělil, že program zasedání je oproti programu na pozvánkách
rozšířen dle aktuálních potřeb a následně s ním seznámil členy města.
K navrženému programu zasedání ZM nebylo připomínek.
Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy následující program zasedání
zastupitelstva města:
1. Schválení pořadu jednání ZM
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 8/2010 z 2. zasedání ZO
4. a) Informace o činnosti orgánů obce mezi 2. a 3. zasedáním ZO
b) Odstoupení pana Tomáše Matějného z funkce místostarosty a člena
rady obce
c) Volba nového člena rady města
d) Volba nového místostarosty města
5. Informace o činnosti a hospodaření Místních knihoven Paskov
a Oprechtice v roce 2010 a návrh na rok 2011
6. Informace o činnosti Občanského sdružení pro podporu
a rozvoj sítě PaskovNET
a) dohoda o vzájemné spolupráci občanského sdružení pro
podporu a rozvoj sítě PaskovNET a Města Paskov
b) stanovení zástupce do kontrolního orgánu
7. Žádost ZUŠ Vratimov, pobočka Paskov, o prominutí nájemného za
rok 2011
8. Stanovení priorit rozvoje v roce 2011 pro rozpočet města
9. Informace o žádostech sportovních klubů a společenských organizací o příspěvek z rozpočtu obce na činnost v roce 2011
10. Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě k zajištění dopravní obslužnosti a organizačním
zajištění dopravní obslužnosti
11. Petice občanů Paskova
12. Výroční zpráva OÚ Paskov za rok 2010 dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím
13. Maximální výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb.
14. Zpráva z kontroly revizní komise DSO Olešná
15. Majetkové a finanční záležitosti (Smlouva o půjčce DSO Region
Slezská brána)
16. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
17. Závěr
2. Zastupitelstvo města určilo 20 hlasy, l člen ZM se zdržel hlasování,
dva členy – ověřovatele zápisu a usnesení: Ing. Michala Stibora a Mgr.
Petra Rašku.
3. Starosta sdělil, že bylo vedeno jednání s Lesy ČR v záležitosti
snížení ceny za odkoupení pozemků. Cena za pozemky byla stanovena dle
odhadní ceny předložené Obcí Paskov, která byla vyšší než cena vypočtena
dle odhadu Lesů ČR.
Z vyšší ceny nebylo možné ustoupit.
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odhad.
Starosta odpověděl, že rozdíl činí cca 200.000 Kč, zpracování odhadu
bylo objednáno předchozím vedením obce.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasy kontrolu usnesení č.
8/2010 z 2. zasedání zastupitelstva obce.
4 a) Informace o činnosti orgánů města mezi 2. a 3. zasedáním
zastupitelstva města
Za radu města podal informaci Ing. Bělík. Rada města zasedala 4x.
Protože jsou členové zastupitelstva města informováni o činnosti rady
města prostřednictvím zápisů z rady města, které jsou jim zasílány,
učinil Ing. Bělík dotaz, zda mají členové ZM nějaké dotazy k činnosti
rady města.
Pan Šugar požádal o vysvětlení. V zápisu rady obce č. 3/2011 je uvedeno,
že při kontrole stavby zateplení objektu MŠ nebylo shledáno závad a
v zápisu rady obce č. 2/2011 jsou uvedeny vady a nedodělky po zateplení
MŠ.
Ing. Klimunda odpověděl, že pracovníci SFŽP ČR kontrolovali jiné věci,
kde nebyly žádné závady. Závady, které nahlásila paní ředitelka jsou
řešeny s dodavatelem stavby a budou odstraněny za příznivějšího počasí.
Jedná se o znečištění dlažby, prodloužení stříšky nad schodištěm a
úpravu zábradlí (nebezpečí úrazu dětí) – zábradlí bylo chybně
naprojektováno.
Paní Klimundová sdělila, že nevyhovující zábradlí urgovala u dodavatele
stavby již dříve a závada stříšky se projevila v zimním období, kdy se
stal úraz.
Pan Kupka se dotazoval, jakou poradenskou činnost pro město vykonává za
cca 6.100 Kč měsíčně Ing. Turoň, když je na úřadě účetní na plný úvazek.
Ing. Pohl odpověděl, že obec se stala plátcem DPH, problematika placení
DPH je nová, účetní se s touto problematikou seznamuje.
Pan Šugar se dotazoval, za jakých podmínek bude provádět právní poradnu
advokátní kancelář. Zda bylo provedeno výběrové řízení na poskytování
právní poradny a jaká je výše paušálního - měsíčního poplatku.
Dále se dotazoval na projednání nabídky daru pozemků na komunikaci
v k.ú. Oprechtice, jak bylo uvedeno v zápise a usnesení č. 3/2011, bod
5, z jednání rady obce ze dne 7.2.2011.
Starosta sdělil, že o možnosti poskytování právní poradny bylo pouze
zahájeno jednání, žádná smlouva není uzavřena. Výběrové řízení bude
provedeno.
Pokud jde o darování pozemků, tato záležitost bude předložena
zastupitelstvu až budou upřesněny všechny náležitosti této nabídky.
Další dotazy k činnosti rady města nebyly.
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Projednávali využívání sálů v obecních domech včetně cen za pronájem
sálů. Podali návrh nového ceníku včetně cen za užívání KCP od 1.3.31.12.2011.
Dále se zabývali provozem nafukovací haly.
Finanční výbor navrhnul radě města provedení energetického auditu
u energických odběrných míst.
MUDr. Haladejová se dotazovala, zda výbor nalezl řešení k úsporám
provozu haly.
MUDr. Ožana uvedl, že pro užívání haly je oddělené měření energií pro
halu a budovu Orla. Spotřeba energií na provoz haly je podstatně nižší
než poskytována dotace.
Mgr. Raška sdělil, že se komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
zabývala využitím haly včetně spotřeby energií na její provoz. Výstup
z komise bude nejprve předložen radě města.
Mgr. Raška požádal členy zastupitelstva města o návrhy na výši příspěvku
z rozpočtu města na provoz haly.
Pan Sýkora podal zprávu za komisi veřejného pořádku, dopravy a spojů.
Komise zasedala 2 x, projednávali podklady pro radu města a dále se
zabývali sjízdností komunikací.
Místostarosta Ing. Pohl podal zprávu za komisi pro územní plánování,
životní prostředí a bydlení. Komise projednávala posudek o vlivech
záměru „Změna technologie výroby závodu Biocel Paskov a.s.“. Dále se
komise zabývala stavem obecních bytů.
Za SPOZ podal zprávu paní Maršálková. Sbor projednával návštěvy
jubilantů, 2x provedl návštěvu u příležitosti zlaté svatby, 2 x bylo
provedeno vítání dětí.
Za kontrolní výbor podal zprávu Ing. Pauk. Členové výboru byli seznámeni
s právními normami a pravomocemi členů kontrolního výboru.
Členové kontrolního výboru navrhli kontrolu úhrad poplatků za pronájem
sálu nad Zámeckou krčmou, případně, které organizace nebo osoby byly od
poplatku osvobozeny. Dále požádali o informaci o podmínkách smlouvy o
pronájmu KCP, plánu využití KCP.
Výbor se dále zabýval kontrolou jednacího řádu obce přijatého dne
2.12.2010. Jednací řád v článku V. bod 4 odst. 2 zní: Rovněž další
oprávněné osoby musí své námitky podat písemně do 30 dnů od zveřejnění
zápisu a to na podatelnu městského úřadu. Členové kontrolního
výboru navrhují zastupitelstvu města vypustit slova „do 30 dnů od
zveřejnění zápisu“ a doplnit na konci věty formulaci „nejpozději do dne
konání následujícího zastupitelstva města“.
Ing. Pauk upozornil na to, že na www stránkách obce dodnes je zveřejněn
Jednací řád zastupitelstva obce z roku 2004, kde žádné diskriminační
ustanovení není.
Starosta se dotázal na návrh na usnesení zastupitelstva.
Ing. Pauk odpověděl, že pokud by návrh měl, tak by jej uplatnil při
schvalování programu jednání zastupitelstva.
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zastupitelstva města bude zařazena na program následujícího zasedání ZM.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasy informace o činnosti
orgánů města mezi 2. a 3. zasedáním zastupitelstva města.
b) Starosta informoval členy ZM, že pan Tomáš Matějný doručil dne
14.2.2011 na MěÚ Paskov oznámení o odstoupení z funkce člena rady města
a neuvolněného místostarosty města.
Na otázku starosty, zda chce pan Matějný něco k svému oznámení dodat,
uvedl, že nechce.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí odstoupení pana Tomáše Matějného
z funkce člena rady města a neuvolněného místostarosty města ze dne
14.2.2011.
c) Starosta v souladu s čl. 3 volebního řádu předložil návrh na veřejnou
volbu nového člena rady města a neuvolněného místostarostu města.
Zastupitelstvo města schválilo 20 hlasy, 1 člen ZM se zdržel hlasování,
veřejnou volbu člena rady města a neuvolněného místostarosty města.
d) Pan Bc. Michálek poděkoval panu Matějnému, který dělal i práci navíc
a na funkci neuvolněného místostarosty města navrhnul Ing. Zdeňka
Bělíka.
Protinávrh podán nebyl.
Zastupitelstvo města zvolilo 14 hlasy, 7 členů ZM se zdrželo,
neuvolněného místostarostu města pana Ing. Zdeňka Bělíka.
e) Pan Bc. Michálek podal návrh na člena rady města pana Pavla Sýkoru.
Protinávrh podán nebyl.
Zastupitelstvo města zvolilo 13 hlasy, 7 členů ZM se zdrželo, l člen ZM
byl proti, členem rady města pana Pavla Sýkoru.
5. Na zasedání zastupitelstva města byla přizvána Mgr. Pščolková,
ředitelka Městské knihovny Vratimov, která podala informaci o činnosti
a hospodaření místních knihoven Paskov a Oprechtice. Informace o
činnosti knihovny jsou i na webových stránkách knihovny. Mgr. Pščolková
také odpověděla na dotazy členů zastupitelstva města.
Členové zastupitelstva města obdrželi také návrhy rozpočtů Místních
knihoven Paskov a Oprechtice na rok 2011, které budou projednány a
zapracovány do rozpočtu města na rok 2011.
Starosta poděkoval paní Mgr. Pščolkové a zároveň i pracovnicím místních
knihoven Paskov a Oprechtice za práci v oblasti kultury a vzdělávání.
a) Zastupitelsto města vzalo na vědomí 21 hlasy informace o činnosti a
hospodaření Místních knihoven Paskov a Oprechtice v roce 2010 a
vyslovilo poděkování paní ředitelce Městské knihovny Vratimov a
pracovnicím Místních knihoven Paskov a Oprechtice za práci v kulturní
oblasti a vzdělávání.
b) Zastupitelstvo
Místních knihoven
programu č. 5 b).
rozpočtu města na

města vzalo na vědomí 21 hlasy návrhy rozpočtů
Paskov a Oprechtice na rok 2011 – viz přílohy k bodu
Rozpočty místních knihoven budou zapracovány do návrhu
rok 2011.
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podal informaci o činnosti Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě
PaskovNET.
Uvedl, že síť vznikla v roce 2002 za účelem zlepšení připojení obecního
úřadu a knihovny a zároveň pro usnadnění přístupu občanů k informacím.
Síť PaskovNET je deklarovaná jako nezisková obecní síť sloužící
především pro zprostředkování připojení k Internetu pro občany města
Paskov a pro připojení organizací navázaných na rozpočet města.
Provozovatelem sítě je Občanské sdružení pro podporu a rozvoj sítě
PaskovNET, které je za tímto účelem držitelem příslušné telekomunikační
licence. Sdružení má tříčlennou radu, funkci kontrolora zastává Město
Paskov, jako člen sdružení. Sdružení má cca 650 členů, většina členů
platí členský příspěvek ve výši 400 Kč.
Pan Záviský dále mimo jiné uvedl příklady spolupráce sdružení a města,
financování sdružení a rozvoj sdružení v roce 2011.
Financování optické sítě – pasivní prvky financuje město, sdružení
financuje instalaci a zakončení kabelů a další. Rozvoj sítě v roce 2011:
Navýšení rychlosti připojení k Internetu, optická trasa žst. Paskov,
optické trasy na ul. Kirilovova, Papírenská, příprava optické trasy na
Oprechtice, další posilování bezdrátové sítě.
Závěrem poděkoval bývalému vedení obce za dlouholetou spolupráci a věří,
že i nové vedení bude občanskému sdružení nakloněno.
Starosta doporučil, aby byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci
Města Paskov a Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET.
a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o činnosti Občanského
sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET.
b) Zastupitelstvo města schválilo dohodu o vzájemné spolupráci
Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET a Města Paskov.
c) Zastupitelstvo města stanovilo zástupcem do kontrolního orgánu
Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET pana Pavla
Moravce.
Zastupitelstvo města schválilo body 6 a), b),c) 20 hlasy, l člen ZM se
zdržel hlasování.
7. Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy na základě žádosti ZUŠ
Vratimov, pobočka Paskov, prominutí nájemného v objektu č.p. 573
za rok 2011 ve výši 47.300 Kč. Paní Havránková informovala členy
zastupitelstva města o počtech žáků v ZUŠ.
8. Starosta sdělil, že dotace na investiční akce (rekonstrukce KCP,
zateplení MŠ a ZŠ) nejsou smluvně zajištěny, náklady jsou hrazeny
z úvěru. Uvedl, že je optimista a věří, že budou uzavřeny smlouvy na
takovou výši dotace, jak bylo přislíbeno na počátku již provedených
nebo prováděných akcích.
Následně pan Ing. Klimunda uvedl akce, v pořadí, jak by měly být
realizovány – viz usnesení.
Pan Moravec se dotazoval, jaké jsou náklady akcí.
Starosta uvedl, že akce by měly být prováděny v pořadí, jak jsou uvedeny
v návrhu usnesení, podle toho, jak se bude vyvíjet rozpočet města.
Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy pořadí zařazování do rozpočtu
města na rok 2011 následujících investičních akcí, oprav a údržby měst-
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města:
a) Dokončení akcí s ohledem na dotační tituly ROP Moravskoslezsko
a operačního programu životního prostředí
- Energetické úspory budov ZŠ
- Dostavba cyklostezky Ostrava – Beskydy
- Dovybavení KCP
- Zateplení Hasičárny Paskov
- Chodník Oprechtice
- Místa pro přecházení Oprechtice
- Místa pro přecházení Paskov (U Dálnice, Národního odboje)
- Zateplení Hasičárny Oprechtice
b) Další akce:
- Webové stránky města
- Řešení havarijního stavu domu č.p. 34 a dalších zjištěných závad
omezujících užívání bytových domů v majetku města
- Nový územní plán města
- Revize mostů (havarijní stav mostku na ul. Kirilovova)
9. Členové zastupitelstva města obdrželi přehled dotací, které byly
poskytnuty z rozpočtu obce v roce 2010 sportovním klubům a společenským organizacím a dále kopie žádostí sportovních klubů
a společenských organizací o dotaci z rozpočtu města v roce 2011.
Orel Jednota Paskov požádal o zálohu na dotaci ve výši 90.000 Kč
na zaplacení zálohy na odběr plynu.
a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasy žádosti sportovních klubů a společenských organizací o příspěvek z rozpočtu města
na činnost v roce 2011. O žádostech bude rozhodnuto na zasedání ZM
v březnu 2011.
b) Zastupitelstvo města uložilo 21 hlasy finančnímu výboru projednat
žádosti sportovních klubů a společenských organizací a navrhnout výši
příspěvků z rozpočtu města jednotlivým žadatelům.
Návrh bude předložen zastupitelstvu města.
c) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy na základě žádosti Orel
Jednota Paskov vyplacení zálohy na dotaci z rozpočtu města. Záloha
bude použita na provoz nafukovací haly – úhradu zálohy na odběr
plynu.
10.a) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy dodatek č. 3 ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti a o organizačním zajištění
osobní dopravní obslužnosti uzavřené mezi Městem Paskov, Dopravním
podnikem Ostrava a.s. a Koordinátorem ODIS s.r.o. dne 20.3.2009.
Předmětem dodatku smlouvy je rozsah spojů ostatní dopravní
obslužnosti linek 915039 a 915050. Výše prokazatelné ztráty pro
rok 2011 je 86.829 Kč.
b) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy smlouvu o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění
dopravní obslužnosti a organizačním zajištění dopravní obslužnosti
mezi Městem Paskov, Veolia Transport Morava a.s. a Koordinátorem
ODIS s.r.o. Předmětem smlouvy je závazek dopravce zajistit dopravní obslužnost na lince č. 910370. Celková úhrada prokazatelné
ztráty pro rok 2011 činí 264.001 Kč
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veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi
Městem Paskov a Veolia Transport Morava a.s. na lince 910127
a 910380. Prokazatelná ztráta pro rok 2011 činí 6.300 Kč.
d) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy dodatek č. 3 ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti mezi Městem Paskov a ČSAD FrýdekMístek. Odhad prokazatelné ztráty pro rok 2011 činí 97.500 Kč.
11.Místostarosta pan Ing. Pohl informoval členy zastupitelstva obce,
že dne 26.1.2011 byla na Obecní úřad Paskov doručena Petice občanů
Paskov, ve které podepsaní občané požadují, aby vedení obce ve
spolupráci s Moravskoslezským krajem iniciovalo vypracování
komplexní studie vlivů okolní průmyslové činnosti na kvalitu
života v obci a podle výsledků, pak přijalo příslušné opatření
ke zlepšení životních podmínek v obci Paskov. Petice splňovala
všechny náležitosti stanovené zákonem č. 85/1990 Sb. o právu
petičním. Vedení obce se obrátilo na zástupce MSK s dotazem, zda
takováto studie již nebyla zpracována, do dnešního dne nebyla
doručena odpověď. Dále se vedení obce obrátilo na Vysokou školu
báňskou, Ostravskou univerzitu a Slezskou univerzitu v Opavě, se
stejným dotazem, tj. zda na těchto vysokých školách již podobná
studie neexistuje. Do dnešního dne obdržel jedinou odpověď
z Ostravské univerzity, že takovouto studii k dispozici nemají.
Za petiční výbor podala další informace paní Simona Horutová.
Uvedla, že zápach a hluk trápí občany Paskova. Jako hlavní původce
hluku a zápachu uvedla Biocel Paskov, a.s., Pilu Mayr Melnhof Säge
a rychlostní komunikaci I/56. Občané požadují provedení komplexní
hlukové studie v obci. Na úhradu nákladů na zpracování studie
doporučuje požádat o dotaci z fondů MSK, případně EU. Členové
petičního výboru nabízí pomocnou ruku při zajištění vypracování
komplexní studie vlivu okolní průmyslové činnosti na kvalitu
života v obci.
Pan Šugar uvedl, že před dvěma roky občané Paskova podali
petici proti kontejnerovému překladišti u bývalého Dolu Paskov,
které je rovněž zdrojem hluku.
Petici ke zlepšení životních podmínek v obci podepsalo oproti
petici proti kontejnerovému překladišti málo občanů Paskova.
Paní Horutová sdělila, že měla krátkou dobu pro podepisování
petice, pomáhalo jí jen pár občanů. Tuto petici mohou občané dále
podepisovat.
Starosta uvedl, že životní prostředí v obci je postiženo jednak
velkou koncentrací průmyslové výroby umístěné na katastru obce,
ale ivlivem této činnosti v jeho okolí, v Ostravském regionu.
Občané Paskova jsou právem nespokojeni. Vedení obce bude iniciovat
ke zlepšení situace jednání jak s místními podniky, tak Krajským
úřadem a dalšími institucemi.
Proto bylo organizováno veřejné projednání změny technologie výroby
v závodu Biocel Paskov, a.s., kde občané mohli vznášet své dotazy
přímo na členy představenstva a zástupce Krajského úřadu.
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ve městě, navázat spolupráci s okolními obcemi.
Starosta sdělil, že spolupráce s okolními obcemi probíhá v rámci
DSO Olešná a DSO Slezská brána.
MUDr. Ožana – navrhnul řešit protihluková opatření silnice I/56
Ing. Pauk uvedl, že se zástupci Ředitelství silnic a dálnic byla
řešena protihluková stěna u silnice 1/56. Studie je uložena na OÚ.
Dále Ing. Pauk uvedl v souvislosti s uvedenými podpisy na petičním
archu, že při procházení ul. RA v blízkosti Sodovkárny, cítil zápach
pálení PET lahví.
Doporučil “podívat se do vlastních řad“, apelovat na občany, aby
spalovali jen ekologická paliva.
Ing. Horuta, zástupce petičního výboru, se Ing. Pauka dotázal,
zda má konkrétní obvinění na některého majitele tamních nemovitostí.
Ing. Pauk odpověděl, že konkrétní obvinění nevznáší.
Místostarosta Ing. Pohl přivítal zájem iniciátorů petice
o stav životního prostředí v městě a navrhnul, aby zastupitelstvo
města pověřilo radu města odpovědět petičnímu výboru dále - viz
bod 11 b) usnesení zastupitelstva města.
a) Zastupitelstvo města bere na vědomí petici občanů Paskov,
kteří požadují přijetí příslušných opatření ke zlepšení životních
podmínek v městě Paskov.
b) Zastupitelstvo města pověřilo 20 hlasy, l člen ZM se zdržel
hlasování, radu města odpovědět petičnímu výboru, že vedení
města se doručenou peticí zabývalo a konstatuje, že není ve
finančních možnostech města nechat vypracovat takovouto rozsáhlou
studii a proto v souladu s požadavkem petice bude iniciovat na
Moravskoslezském kraji vypracování takovéto komplexní studie vlivu okolní průmyslové činnosti na kvalitu života v obci. O výsledku jednání s Moravskoslezským krajem bude petiční výbor vyrozuměn.
12. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasů výroční zprávu Obecního úřadu Paskov za rok 2010 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – viz příloha k bodu programu č. 12.
13. Zastupitelstvo města stanovilo 21 hlasy v souladu s nařízením
vlády ČR č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb.
příplatek podle počtu obyvatel ve výši 247,- Kč/měsíc, výše odměn
za jednotlivé funkce schválené zastupitelstvem obce dne 11.11.
2010 zůstávají beze změny.
14. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasy zprávu z kontroly
revizní komise DSO Olešná.
15. a),b) Místostarosta Ing. Klimunda informoval členy ZM, že
žadatelé o koupi obecní cesty PK 1865/2 k.ú. Paskov po vzájemném
vyjasnění svých záměrů od svých žádostí ustupují.
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o odkoupení městského pozemku PK 1865/2 k.ú. Paskov o žádostí
odstoupili.
c) Místostarosta Ing. Klimunda předložil žádost o koupi pozemku
města parc.č. 406/3 a části pozemku parc.č. 404/2 k.ú. Paskov
Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy záměr na odprodej
městského pozemku parc.č. 406/3 a části městského pozemku parc.č.
404/2 vše k.ú. Paskov.
d) Místostarosta Ing. Klimunda uvedl, že dne 22.12.2010 schválilo zastupitelstvo obce odprodej pozemku parc. č. 709/4 k.ú.
Paskov panu Janu Janeckému. Jedná se o pozemek pod budovou č.p.
811. Pan Janecký písemně požádal o přehodnocení prodejní ceny
uvedeného pozemku – viz příloha k bodu programu č. 15 d).
Pan Janecký, který byl přítomen na zasedání zastupitelstva města
uvedl, že v době, kdy kupoval budovu, nyní č.p. 811, to byla
ruina na níž byla obnažena střecha, do budovy pršelo, krovy
shnilé-propadlé, ve zdivu rostly stromy, které narušovaly zdivo.
Objekt byl dlouhodobě promáčen, bez kanalizační, vodovodní
i elektropřípojky. V době, kdy objekt kupoval, mu byl pozemek pod
objektem nabízen za 70 Kč/m². Protože v té době investoval do
opravy objektu neměl prostředky na odkoupení pozemku pod objektem.
Pan Janecký má představu o ceně pozemku ve výši cca 200 Kč/m².
Místostarosta Ing. Klimunda sdělil, že odhad na předmětný pozemek
musel být v tomto roce proveden znovu a s vědomím řádného hospodáře majetku města nelze pozemek prodat za nižší cenu než odhadní.
MUDr. Ožana uvedl, že pokud pan Janecký užívá objekt č.p. 811
k podnikání, měl by pozemek uhradit v požadované výši.
Místostarosta Ing. Klimunda předložil návrh na revokaci usnesení
ZO č. 8/2010, bod 12 a).
Zastupitelstvo města revokovalo 17 hlasy, 4 členové ZM se zdrželi
hlasování usnesení ZO č. 8/2010, bod 12 a) na základě žádosti
pana Jana Janeckého, ze dne 22.12.2010.
Zastupitelstvo města schválilo na základě schváleného záměru
odprodej městského pozemku parc.č. 709/4 k.ú. Paskov za odhadní
cenu obvyklou Kč a náklady spojené s převodem pozemku.
e) Místostarosta Ing. Klimunda předložil k projednání schválený
záměr na odprodej části pozemku PK 1858 k.ú. Paskov společnosti
ZCC-Technic s.r.o. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední
desce. K zveřejněnému záměru nebyly ústní ani písemné připomínky.
Na zasedání ZM byl přítomen zástupce společnosti ZCC-Technic
s.r.o., který požádal zastupitelstvo města o snížení ceny
předmětného pozemku a to z důvodu, že do pozemku zasahuje požární
prostor stavby pneuservisu, který je v majetku společnosti. Pan
Záruba dále uvedl, že na základě vyjádření odboru dopravy
Magistrátu města Frýdku-Místku musela společnost ZCC-Technic
zřídit sjezd ze silnice III. třídy, čímž došlo k rozšíření sjezdu
na místní komunikaci v místě tzv. Kubínkové zahrady.
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znehodnocen, tím, že do něj zasahuje požární prostor stavby. Dále
uvedl, že sjezd si také zřizoval pro potřeby svého podnikání,
město po něm úpravu sjezdu nepožadovalo.
Pan Bc. Michálek se dotazoval, zda musí být realizován prodej
pozemku.
Místostarosta Ing. Pohl navrhnul prošetření okolností na místě.
Zastupitelstvo města odložilo 15 hlasy, 6 členů ZM se zdrželo
hlasování, odprodej části pozemku PK 1858 (nově podle GP parc.č.
186/65) k.ú. Paskov.
f) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy smlouvu o půjčce mezi
Městem Paskov (věřitelem) a Regionem Slezská brána (dlužníkem).
Předmětem smlouvy je bezúročné zapůjčení peněžité částky 500.000
Kč. Půjčka se poskytuje účelově na projekt „Cyklostezka OstravaBeskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“. Sjednaná doba půjčky je do
31.12.2013. Následně dojde k vyúčtování ve vztahu k podílu Města
Paskov na nákladech které nejsou pokryty dotací.
g) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy poskytnutí příspěvku
DSO Slezská brána ve výši 15,- Kč/občan z rozpočtu Města Paskov
v roce 2011. K 1.1.2011 bylo přihlášeno v obci Paskov 3.960
občanů.
h) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy poskytnutí příspěvku
DSO Olešná ve výši 5,- Kč/občan z rozpočtu Města Paskov v roce
2011.
ch) Z důvodu změny statutu Obce Paskov na Město Paskov došlo ke
zvýšení příspěvku ve Svazu měst a obcí.
Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy poskytnutí příspěvku
Svazu měst a obcí ve výši 5.000 Kč z rozpočtu Města Paskov v roce
2011.
16. Organizační záležitosti
Starosta informoval členy zastupitelstva města:
a) Po provedeném jednání se zástupci Advanced World Transport a.s.
nebude požadován příspěvek města na výstavbu zálivů autobusů u bývalého Dolu Paskov.
Starosta dále uvedl, že AWT a.s. má povolení k demolici objektu
bývalého kulturního domu a koupelen.
b) Od 12.6.2011 budou nově zastavovat u autobusové zastávky
Paskov – podchod autobusové linky 860317 Morávka-Frýdek-MístekOstrava a 860318 Frýdek-Místek-Žabeň-Paskov-Ostrava. Na ostatních
linkách změny provedeny nebudou a to z důvodu, že se jedná
o linky dálkové, u kterých nesmí dojít k prodloužení jízdní doby,
protože by došlo k rozvázání časových návazností na jiná spojení.
c) Biocel Paskov a.s. poskytuje přímé finanční prostředky na
školu v přírodě. Biocel Paskov,a.s. je ochoten investovat do
„rozumných“ projektů.
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Miroslavy Němcové, ze dne 3. února 2011, podle § 3 odst. 1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím
řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byla
stanovena obec Paskov m ě s t e m , a to dnem 3. února 2011
e) U dodavatele stavby „Rekonstrukce KCP“ byla reklamována
vlhkost (mapy na zdivu) v objektu stavby. Dodavatel stavby
oznámil, že vlhkost ve zdivu je z důvodu nových omítek a
doporučil montáž vzduchotechniky.
17. Diskuze
Pan Sýkora se dotazoval, zda byla odstraněna závada na místním
rozhlase, která byla v minulých dnech.
Starosta opověděl, že to nebyla závada místního rozhlasu, ale na
rozvodu NN, které se spojilo s vedením místního rozhlasu a
následně bylo v reproduktorech slyšet praskání a jiné nepříjemné
zvuky. Úplné vyřešení problémů s místním rozhlasem by bylo
zavedení bezdrátového rozhlasu.
Pan Šugar požádal o zveřejnění pracovní doby neuvolněných
místostarostů.
Paní Fridrišková požádala o zajištění oplocení místního hřbitova. Díly plotu jsou jen lehce připevněny a lze je snadno odcizit.
Starosta sdělil, že oplocení bude opraveno. Dále informoval, že
kapacita hřbitova je naplněna a je potřeba hřbitov rozšířit pro
urnový háj. Případně zřízení kolumbária.
Ing. Pauk uvedl, že v územním plánu je s rozšířením hřbitova
počítáno.
Dále uvedl, že od občanů Paskova slyšel kritiku na skutečnost,
že volení funkcionáři nejsou na obecním úřadě k zastižení a
občané s nimi nemohou projednat potřebné záležitosti. Uvedl, že
tuto skutečnost může potvrdit z osobní zkušenosti, jak fungují
někteří pracovníci obecního úřadu a funkcionáři.
Dále uvedl, že dne 13.11.2010 se konaly tzv. rybí hody – akce
veřejnosti nepřístupná, tedy soukromá. Protože měl špatnou
zkušenost coby starosta již v roce 2009 se snahou spolku rybářů
vyhnout se uhrazení poplatku za sál, sledoval, zda toto bude
pokračovat i za nového vedení obce. Do 31.12.2010 poplatek nebyl
uhrazen. Zjišťoval v usnesení rady obce, zda nebyla tato akce
radou obce od poplatku osvobozena. Nebyla. Mimochodem usnesení
rady obce ze dne 29.11.2010 nebylo vyhotoveno a k dispozici
veřejnosti ještě 9.12., což není v souladu se zákonem č. 128/
2000 Sb. Když se ptal 16.2.2011 pokladní paní Zaluské, zda je
poplatek již uhrazen, odpověděla mu, že má zakázáno mu poskytovat
tyto informace. Šel si záležitost vyjasnit se starostou. Ve
středu, tedy v úřední den nebyl na obecním úřadě k zastižení.
Druhý den, 17.2. opětovně vznesl dotaz na paní Zaluskou. Sdělila
mu, že jí místostarosta pan Ing. Klimunda zakázal poskytovat mu

- 12 jakékoli informace a že má zajít za ním.
Na úřadě nezastihnul ani jeho ani starostu, aby si mohl s nimi
záležitost vyjasnit.
Na závěr uvedl 4 otázky. Ke kolika porušením zákona zde došlo?
Pamětliv slov nástupního projevu starosty se ptal: To jsou ty
dobré mravy, o kterých hovořil? A za koho tedy byly přepřaženy
ty vyčerpané koně? Bude kontrolní činnost nadále cenzurovaná?
Starosta se Ing. Pauka dotázal, zda má konkrétní návrh na usnesení.
Ing. Pauk odpověděl že nemá.
Paní Fridišková se dotazovala, proč je osvětlen kostel, když
věžní hodiny nejdou. Konstatovala, že kompetence starostů byly
zveřejněny ve Zpravodaji.
Pan Vorbis uvedl, že na hřbitově pracuje v sobotu firma, aniž by
práce předem nahlásila na obecním úřadě.
Pan Šugar upozornil na poškozené autobusové čekárny „U hřbitova“
a „U autoopravny“.
Starosta sdělil, že autobusové čekárny byly poškozeny i v Oprechticích, opravy čekáren jsou nákladné, přesto se budou opravovat.
Poškozování autobusových čekáren bylo řešeno i s Policií ČR. Při
této příležitosti velitel Policie Brušperk požadoval prostory
v Paskově.
Místostarosta Ing. Klimunda pozval všechny přítomné na 1. ročník
obecního plesu, který se uskuteční v KCP dne 19.3.2011.
Pan Šafránek urgoval písemnou odpověď na žádost, ohledně adresy
sídla organizace Pionýra Paskov.
Starosta odpověděl, že bude provedena náprava a odpověď bude
odeslána.
Dále starosta uvedl, že vzhledem k tomu, že čeká, v jaké výši
budou poskytnuty dotace na již prováděné akce, což souvisí
s tvorbou rozpočtu bude zasedání zastupitelstva města 31.3.2011.

Zapsala: Strnadlová
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Michal Stibor
Mgr. Petr Raška

Petr Baďura
starosta města

