Výpis ze z á p i s u
z 10. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 29.3.2012
v Paskově
------------------------------------------------------------------Přítomno: 21 členů zastupitelstva města
8 hostů
Doba zahájení zasedání: 17:00 hodin
Zasedání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta.
1. Program zasedání byl shodný s programem, který obdrželi členové
zastupitelstva města na pozvánkách. Doplnění programu z řad členů
ZM nebylo podáno.
Zastupitelstvo města schválilo 20 hlasy (přítomno 20 členů ZM)
navržený program zasedání:
1. Schválení pořadu jednání ZM
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 2/2012 z 9. zasedání ZM
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 9. a 10. zasedáním ZM
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1251/10/5140
6. Využití volných finančních prostředků – nabídky bank
7. Výsledky inventarizace města za rok 2011
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách mezi Městem
Paskov, Veolia Transport Morava a.s. a Koordinátor ODIS s.r.o.
9. Žádost Orla jednoty Paskov o poskytnutí neinvestiční dotace na
provoz víceúčelové nafukovací haly
10. Schválení smluv o poskytnutí neinvestiční dotace jednotlivým
sportovním klubům a zájmovým společenským organizacím
11. Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Paskov a Statutárním městem
Frýdek-Místek – výkon pravomocí na území města Paskov strážníky
městské policie
12. Příspěvek do sociálního fondu Městského úřadu Paskov a jeho
užití v roce 2012
13. Rozpočet města Paskov na rok 2012
14. Založení místní akční skupiny Regionu Slezská brána
15. Majetkové záležitosti
16. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
17. Závěr
2. Zastupitelstvo města určilo 17 hlasy, 1 člen hlasoval proti,
2 členové ZM se zdrželi hlasování, dva členy – ověřovatele zápisu
a usnesení: paní Zlatuši Havránkovou a pana Ing. Milana Klimundu.
3. Kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2012 provedl starosta.
K bodu 6 b) usnesení – změna úrokové sazby u úvěru z 12M PRIBORu na
1M PRIBOR byla provedena.
K bodu 6 c) – nabídky dalších bank na zhodnocení volných finančních
prostředků budou předloženy v bodě 6 programu.
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Ke kontrole usnesení nebyly dotazy.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí 21 hlasy kontrolu plnění usnesení
č. 2/2012 z 9. zasedání Zastupitelstva města Paskov.
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 9. a 10. zasedáním ZM
Informace o činnosti rady města mezi 9. a 10. zasedáním zastupitelstva města podal Ing. Pohl.
Rada města se sešla 2x a to ve dnech 5.3.2012 a 19.3.2012. Členové
zastupitelstva města jsou o jednání rady informováni zápisy
z jednání rady, které jsou jim zasílány.
Rada města mimo jiné:
- Rozhodla o prodloužení veřejného osvětlení na ulici Polní.
Veřejné osvětlení bude provedeno kolem stávajících domů tak, aby
byla možnost v jeho pokračování v případě další výstavby domů
v této lokalitě.
- Doporučila ZM ke schválení dodatek č. l ke smlouvě o veřejných
službách mezi Koordinátor ODIS s.r.o., Veolia Transport Morava a.s.
a Město Paskov, změna úhrady z 281.443 Kč na 192.885 Kč z důvodu
změny dopravních výkonů.
- Neschválila žádost Ing. Milana Kedroně o opětovné umístění
kontejneru na směsný odpad (1m³) k nemovitosti na ul. RA č.p. 866,
jelikož se na uvedené adrese nachází podnikatelská provozovna a
nikoliv obytný dům.
- Schválila žádost o finanční podporu Svazu skautů a skautek ČR ve
výši 11.700 Kč na pokrytí nájmu za užívané místnosti a majetku
města Paskov v roce 2012.
- Schválila „Dohodu o výsadbě a údržbě zeleně“ mezi oprávněným,
Biocel Paskov a.s. a povinným, Město Paskov, za účelem snížení
hlukové emise v prostoru bytové zástavby na k.ú. Paskov.
- Rozhodla o výběru dodavatele travního porostu u KD Oprechtice, a
to na podkladě závazných nabídek, kdy nejvýhodnější cenovou nabídku
předložila fa Zahrady Bosáková, celková cena včetně DPH činí 38.873
Kč.
- Schválila na základě žádosti Ing. Jiřího Valy, prodloužení
termínu dokončení stavby „Chodník Oprechtice“ ve smyslu Smlouvy
o dílo č. 12/2011 ze dne 27.9.2011 a to do 8.6.2012. Důvodem je
navýšení práce – osvětlení, zbahněné podloží stavby po zimním
období, v zimním období nelze vstupovat na krajskou silnici
s ohledem na bezpečnost silničního provozu a provádění zimní údržby
silnice.
Pan Šugar vznesl námitku k formě zápisu o výběru dodavatele
travního porostu u KD Oprechtice.
Ing. Klimunda sdělil, že u zakázky do 100.000 Kč nemusí být
provedeno výběrové řízení. Přesto byly vyžádány nabídky od čtyř
firem na dodavatele travního porostu u KD Oprechtice, které jsou
k nahlédnutí na městském úřadě.
Starosta uvedl, že pro tvorbu zápisu rady města nejsou žádná
kritéria.
Další dotazy ke zprávě o činnosti rady města nebyly.
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Za finanční výbor podal zprávu Bc. Michálek. Finanční výbor se mezi
9. a 10. zasedáním ZM sešel 2 x. Plánované body schůze:
- Projednání zbylých žádostí o příspěvek na činnost spolků pro rok
2012 – nebylo projednáváno, jelikož nebyly dodány žádné další
žádosti o příspěvek pro rok 2012.
- Projednání rozpočtu města Paskov r. 2012. Členové FV byli
informováni a seznámeni s jednotlivými položkami rozpočtu města
Paskov pro rok 2012. Na schůzi byl přizván starosta města.
- Porovnání nových nabídek bank. Dle nově předložených nabídek
žádná z oslovených bank nenabídla městu výhodnější zhodnocení
finančních prostředků na spořícím účtu než současná ČSOB a.s..
Nejvyšší zhodnocení městu nabídla Unicredit bank, ve výši 1,5 %.
Ostatní banky nabídly zhodnocení ve výši 1,2 % p.a., 1,15 % p.a. a
0,95 % p.a. Finanční výbor doporučil v současné době banku neměnit,
ověřit ale možnost, započíst depozita na účtu města se závazky,
které město případně vůči této bance má.
- Konkrétní návrh rozdělení volných finančních prostředků. Finanční
výbor doporučuje vhodně a podle plánovaných investičních akcí na
rok 2012 naplánovat také cash flow města. Podle toho pak případné
tyto „volné finanční prostředky“ vložit a nechat zhodnocovat na
termínovaném vkladu. U termínovaného vkladu volit takový, který má
samozřejmě větší zhodnocení než dosavadní spořící účet a je na dobu
max. cca 3-6 měsíců. Z předložených nabídek, které byly na město
doručeny, připadá nejvíce v úvahu termínovaný vklad od Volksbank.
Finanční výbor z důvodu jakéhosi „zmrazení“ těchto finančních
prostředků doporučuje volit termínovaný vklad na dobu max. 6 měsíců
(se sazbou 1,9 % p.a.) u Volksbank, s částkou 7 mil. Kč a to od
data 1.4.2012.
Bc. Michálek dále informoval členy ZM o akční nabídce termínovaného
vkladu včetně variant úročení – viz zpráva finančního výboru ze dne
29.3.2012.
Ke zprávě finančního výboru nebyly žádné dotazy.
Za kontrolní výbor podal zprávu Ing. Pauk. Kontrolní výbor provedl
rozdělení úkolů v kontrolní činnosti a následně provedl zhodnocení
provedené kontrolní činnosti. Za jednotlivé kontrolní skupiny
podali zprávu pan Šugar a pan Kupka.
Pan Šugar uvedl, že bylo kontrolováno vyúčtování neinvestiční
dotace pro ČSCH ZO Paskov, kde nebylo shledáno závad a vyúčtování
neinvestiční dotace pro Orel jednota Paskov, na provoz nafukovací
haly, kde kontrolní výbor požaduje při ročním vyúčtování uvést
položky a k nim přiložit očíslované smlouvy na poskytnuté dotace.
Dále požadují vždy dodat fakturu (rozpis záloh s vyznačením, kdy
proběhla platba – výpis z účtu). Dále viz zápis z provedené
kontroly.
Pan Kupka uvedl, že jejich kontrolní skupině bylo na schůzi výboru
uloženo provést kontrolu vyúčtování neinvestiční dotace u ČRS
Paskov a Pionýra Paskov. ČRS Paskov v roce 2012 neobdržel žádnou
dotaci. Vyúčtování neinvestiční dotace Pionýra Paskov bylo bez
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závad. Pan Kupka doporučil namátkově provést u organizací kontrolu
inventárních knih, vedení odpisů apod.
Dále sdělil, že paní Balážecová, členka kontrolního výboru, se
odstěhovala a tím je sudý počet členů KV.
Starosta
kontrolu
Doplnění
ZM pokud

sdělil, že pracovnice úřadu provádějí výběrem každoročně
účetních dokladů u sportovních a společenských organizací.
členů kontrolního výboru bude provedeno na dalším zasedání
paní Balážecová, členka KV, doručí na MěÚ rezignaci.

MUDr. Haladejová

sdělila, že osadní výbor nezasedal.

Ing. Pohl podal zprávu za komisi ÚP, ŽP a bydlení. Komise zasedala
1x a projednala žádosti o povolení kácení dřevin, zabývala se
opětovnými žádostmi o změnu ÚP - komise trvá na svém původním
rozhodnutí, dále se zabývali stavem stromů – sakur na ulici
Vodárenské a výší nájemného v městských bytech.
Mgr. Raška sdělil, že komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a
sport nezasedala z důvodu jeho nemoci.
Ing. Klimunda uvedl, že komise ochrany
a spojů nezasedala – nebyla potřeba.

veřejného pořádku, dopravy

Paní Maršálková podala zprávu za SPOZ. Sbor se schází pravidelně 1x
v měsíci. Projednávali zajištění návštěv jubilantů, uskutečnili
vítání dětí.
Za radu zpravodaje podal zprávu MVDr. Pejhovský. Je připravováno
další číslo zpravodaje, uzávěrka je 5.4.2012. V tomto roce je
výročí 50. let ZUŠ a 150. let založení Sokola. Těmto výročím bude
věnována pozornost ve zpravodaji.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasy informace o činnosti
orgánů města mezi 9. a 10. zasedáním ZM
5. Na základě usnesení č. 2/2012, bodu 6 b,) zastupitelstva města
byl dojednán dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1251/10/5140. Kopii
dodatku obdrželi členové ZM spolu s pozvánkami.
Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy dodatek č. l ke smlouvě
o úvěru č. 1251/10/5140.
6. Ing. Pohl informoval, že za účelem zhodnocování volných
finančních prostředků města bylo osloveno 6 bank, z toho 5 bank
zaslalo nabídku: Česká spořitelna a.s., Komerční banka, Volksbank,
Unicredit, Raiffeisenbank. Následně seznámil členy ZM s nabídkami
jednotlivých bank. Jako nejvýhodnější nabídku uvedl nabídku
Volksbank.
Bc. Michálek doporučil podle plánovaných investičních akcí na rok
2012 naplánovat cash flow města. Aby bylo vyloučeno riziko uložením
prostředků u jedné banky, doporučil rozložit volné prostředky na
dva účty.
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Starosta uvedl, že dle získaných referencí jsou zatím všechny banky
na stejné úrovni. Ztotožnil se s návrhem vypracovat předpoklad
vydání a příjmů v průběhu roku 2012 a následně využít nabídku
Volksbank CZ, a.s..
a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasy nabídky bank na
využití volných finančních prostředků města.
b) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy převod finančních
prostředků města v objemu max. 7 mil. Kč na dobu max. 6 měsíců na
termínovaný účet u Volksbank CZ, a.s.
7. Starosta uvedl, že členové zastupitelstva města obdrželi při
prezenci inventární soupis účtů Města Paskov k 31.12.2011. Stav
majetku města k 31.12.2011 činil 280.084.137,54 Kč. Dále poděkoval
předsedům a členům inventarizačních komisí za práci při provádění
fyzických inventur majetku města.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasy výsledky inventarizace města za rok 2011.
8. Starosta předložil dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách
mezi Městem Paskov, Veolia Transport Morava a.s. a Koordinátor ODIS
s.r.o.. Předmětem dodatku je změna úhrady z 281.443 Kč na 192.885
Kč z důvodu změny dopravních výkonů.
Ing. Pohl informoval, že od měsíce dubna by měl být na lince č. 370
nasazen menší autobus a pak by provoz této linky měl hradit kraj.
Zastupitelstvo města schválilo 20 hlasy, 1 člen ZM se zdržel
hlasování, dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách mezi Městem
Paskov, Veolia Transport Morava a.s. a Koordinátor ODIS s.r.o.
9. MUDr. Ožana za účelem stanovení výše dotace Orlu jednota Paskov
provedl podrobnou rekapitulaci nákladů na víceúčelovou halu,
kamennou budovu a restauraci, která je v majetku Orla. S touto
rekapitulací seznámil členy ZM. Provedeným propočtem zjistil, že
z dotace města je hrazen i provoz kamenné budovy.
Za účelem zvýšení příjmů Orla jednoty Paskov doporučil, aby byl
vyžadován nájem od stolních tenistů (mužů) za užívání tělocvičny v
Orlovně, navýšení nájmu restaurace a navýšení hodinové sazby za
pronájem haly o 50,- Kč. Uvedl, že 100.000 Kč bylo hrazeno na to,
co nebylo pro sportovní činnost. Další úsporné opatření spočívá
v opravě kamenné budovy, která vyžaduje výměnu oken a další.
Pro rok 2012 navrhnul poskytnutí dotace ve výši 330.000 Kč s tím,
že 100.000 Kč obdržel Orel jednota Paskov v roce 2011 jako zálohu
pro rok 2012.
Ing. Klimunda poděkoval MUDr. Ožanovi za podrobnou analýzu nákladů
areálu Orla jednoty Paskov a dotázal se zástupce Orla, zda mají
prostředky na opravu kamenné budovy.
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Paní Lišková, zástupce Orla jednoty Paskov sdělila, že chtějí
požádat o prostředky na opravu nemovitosti ústředí v Brně.
Klimunda uvedl, že požaduje, aby se Orli postarali o prostředky
na opravu kamenné budovy.
Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy poskytnutí Orlu jednota
Paskov neinvestiční dotaci ve výši 330.000 Kč na provoz víceúčelové nafukovací haly v roce 2012.
10. Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace sportovním klubům a zájmovým společenským
organizacím ve výši schválených příspěvků v bodě 9 tohoto usnesení
a v bodě 10 usnesení č. 2/2012 zastupitelstva města ze dne 23.2.
2012. Ve smlouvě bude uveden účel užití dotace a povinnosti
příjemce. Ve smlouvě s Římskokatolickou farností Paskov bude
v účelu uvedeno užití dotace také na ručičky věžních hodin.

11. Členové zastupitelstva města obdrželi návrh Veřejnoprávní
smlouvy mezi Městem Paskov a Statutárním městem Frýdek-Místek –
výkon pravomocí na území města Paskov strážníky městské policie.
Ing. Klimunda uvedl, že s ohledem na to, že se bezpečnostní rizika
v Paskově stupňují, doporučuje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
Městem Paskov a Statutárním městem F-M za účelem využití městské
policie na území Paskova. Přítomnost městských strážníků ve městě
by měla mimo jiné působit preventivně na chování mladistvých.
Rozsah působení městské policie v Paskově bude předmětem domluvy.
Ing. Pauk uvedl, že veřejnoprávní smlouva na spolupráci s Městskou
policií F-M byla uzavřena již v minulosti. Přes ukládání úkolů a
žádostí o hlídkování, byly výsledky minimální. Pan Sněhota, ředitel
městské policie, spolupráci ukončil. Částka 500.000 Kč v rozpočtu
města na rok 2012 je přehnaná. Proč musí suplovat městská policie
státní policii? Dle jeho informací je státních policistů dostatek.
Ing. Pauk uvedl, že pro tuto smlouvu hlasovat nebude. Dále viz
příloha k zápisu.
Starosta uvedl, že tento názor na Polici ČR je potřeba adresovat
na vládu, ministra vnitra a policejního prezidenta, kteří byli
nominováni ODS.
Město, s ohledem na množící se krádeže majetku a projevy vandalizmu
musí posílit represívní opatření, a nezbývá než spolupráci
s městskou policií zkusit opětovně, při pečlivém vynakládání
finančních prostředků a kontrole, položku v rozpočtu nemusíme
dočerpat.
MUDr. Ožana navrhnul využití bezpečnostní agentury.
Ing. Klimunda uvedl, že navrhovaná smlouva umožňuje využívání
městské policie i bezpečnostní agentury.
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Zastupitelstvo města schválilo 20 hlasy, 1 člen ZM hlasoval proti,
uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Paskov a Statutárním
městem Frýdek-Místek – výkon pravomocí na území města Paskov
strážníky městské policie.

12. Starosta uvedl, že rozpočet sociálního fondu se tvoří v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech obcí a
předložil návrh na odvod finančních prostředků z rozpočtu města
v roce 2012 do sociálního fondu ve výši 4 %.
Dotazy nebyly vzneseny žádné.
Zastupitelstvo města schválilo 20 hlasy (přítomno 20 členů ZM)
odvod finančních prostředků z rozpočtu města do sociálního fondu ve
výši 4 % z objemu mzdových prostředků pracovníků městského úřadu,
kteří jsou v hlavním pracovním poměru a uvolněného funkcionáře
zastupitelstva města. Užití finančních prostředků se bude řídit
rozpočtem sociálního fondu na rok 2012.
13. K návrhu rozpočtu města na rok 2012 podal komentář starosta.
Návrh rozpočtu byl zpracován dle schváleného harmonogramu, byl
projednán ve finančním výboru a radě města. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce, elektronické úřední desce po stanovenou
dobu. Připomínky k návrhu rozpočtu města na městský úřad nebyly
podány žádné. Členové ZM návrh rozpočtu včetně závazných ukazatelů
obdrželi spolu s pozvánkami.
Diskuze:
Ing. Pauk uvedl, že rozpisové rezervy tvoří téměř 32 %, což svědčí
o malém počtu investičních akcí v rozpočtu. Dále měl výhradu k výši
položky na spolupráci s Městskou policií, k položce dotace
společenským organizacím ve výši 1 mil. Kč, platy zaměstnanců a
položce na Paskovský zpravodaj. Uvedl, že zpravodaj byl v minulosti
levnější a kvalita lepší. Z uvedených důvodů pro některé položky by
nerad hlasoval. Dále viz příloha k zápisu.
Starosta odpověděl, že u dotací společenským organizacím, je
v rozpočtu rezerva cca 80.000 Kč pro případ, že budou v průběhu
roku podány další žádosti. Navýšení položky platy zaměstnanců
došlo z důvodu zařazení zaměstnanců úřadu do jiných kategorií
v souladu se zákonem.
Ing. Klimunda uvedl, že seznam investičních akcí obdrželi členové
ZM na minulém zasedání ZM. Realizace některých investičních akcí
závisí na dotačních titulech. Dále uvedl, že každý může předložit
námět na investiční akci.
Pan Šugar doporučil zadat zpracování studie – vize digitalizace
kina.
Ing. Pauk požadoval, aby bylo kino nadále provozováno a byla
provedena rekonstrukce technického vybavení kina na digitální
techniku.
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Starosta reagoval, že kino je dotováno daleko více než např.
víceúčelová sportovní hala. Bylo uspořádáno předem ohlášené
pracovní jednání v kině, kterého se účastnilo 30 občanů, jak
mladšího i staršího věku, o možnostech dalšího – víceúčelového
využívání těchto prostor. Bohužel jste se jej nezúčastnili.
Dále starosta uvedl, že doba získání dotačních prostředků na
digitalizaci byla před 5 - 6 lety, ta doba byla promarněna.
Investovat 3,5 mil. Kč na digitalizaci kina pro 12 nebo 15 diváků
je nerentabilní.
MUDr. Ožana uvedl, že pokud chceme investovat prostředky do kina,
je třeba řešit organizaci provozu a tvorby programu kina tak, aby
byla zajištěna i jeho návštěvnost.
Ing. Klimunda uvedl, že ví, jaká byla a je návštěvnost kina a
investice vložené do digitalizace kina se nikdy nevrátí. V kině
musí být nějaký doplňkový program. Pokud by investice do
digitalizace proběhla, zvedla by se cena vstupenky, jelikož tato
cena je určována distributorem filmu.
MUDr. Haladejová sdělila, že pokud nebude podporována kultura, bude
přibývat vandalů a drogově závislých mladistvých.
Ing. Pohl souhlasil s podporou kultury, ale ne ve směru
digitalizace kina za 3,5 mil. Kč.
Ing. Bělík uvedl přehled tržeb v kině. Dále uvedl, že kino jako
jediné má podium. Jednání v kině neproběhlo proto, že chceme kino
zrušit, naopak proto že chceme kino naplnit. Je škoda, že jste se
jednání nezúčastnili a neslyšeli názory lidí. Navrhnul zadat
zpracování studie využití kina. Máme zájem, aby kultura byla
v Paskově podporována. Na kultuře vydělávat nemůžeme.
Mgr. Raška - jsem proto, aby kultura byla zachována, ale 3,5
miliónů je opravdu vysoká částka. Kdybychom se dohodli,
že za 50 tisíc pozveme kvalitní soubor a naplníme kino, tak by
to byla dobrá investice do kultury. Mám obavy, že ani po
digitalizaci kina je nenaplníme.
Ing. Michálek - shodneme se na tom, že kino nechceme rušit,
podstatné je co lidé chtějí, co preferují, kdo se bude o to starat,
kolik to bude stát.
Paní Klimundová požádala, aby při jakémkoliv představení byla
zajištěna větší informovanost občanů (plakáty, rozhlas).
Starosta dal hlasovat:
a) O návrhu Ing. Pauka tj. vyčlenění prostředků z rozpočtové
rezervy ve výši 3,5 mil. Kč na digitalizaci kina.
Výsledek hlasování: 1 pro, 12 proti, 8 se zdrželo hlasování.
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b) O návrhu pana Šugara tj. zadání zpracování studie o udržitelnosti kina.
Výsledek hlasování: 21 pro
Následně dal starosta hlasovat o rozpočtu města na rok 2012
Zastupitelstvo města schválilo
a) Rozpočet města na rok 2012
Příjmy celkem ve výši:
Financování celkem:
Celkové zdroje ve výši:

43.301,1 tis. Kč
33.548,0 tis. Kč
76.849,1 tis. Kč

Běžné výdaje celkem:
39.941,8 tis. Kč
Kapitálové výdaje
12.349,0 tis. Kč
Rezerva
24.558,3 tis. Kč
Celkem výdaje vč. rezervy
76.849,1 tis. Kč
Výsledek hlasování: 19 hlasů pro, 1 proti, l se zdržel.
b) Závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy k bodu programu
č. 13 a)
Výsledek hlasování: 19 pro 2 se zdrželi.
14. Starosta podal informace o plánovaném založení místní akční
skupiny na území Regionu Slezská brána a obce Sviadnov jako
zájmového sdružení právnických osob dle občanského zákoníku za
účelem spolupráce mezi složkami veřejného života na principu
vytváření místních partnerství pro realizaci integrované strategie
území v souladu s principem LEADER.
Ing. Pauk uvedl, že před několika lety se Paskov ucházel o založení
místní akční skupiny, avšak nesplňoval daná kritéria. Proto se
dotazoval, zda se změnila kritéria.
Starosta sdělil, že předchozí kritéria nezná a v současnosti svazek
obcí Region Slezská brána kritéria splňuje.
a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasy informace
o plánovaném založení místní akční skupiny na území Regionu Slezská
brána a obce Sviadnov jako zájmové sdružení právnických osob dle
občanského zákoníku za účelem spolupráce mezi složkami veřejného
života na principu vytváření místních partnerství pro realizaci
integrované strategie území v souladu s principem LEADER.
b) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy členství města Paskov
jako jednoho ze zakladatelů v zájmovém sdružení právnických osob
dle občanského zákoníku – v místní akční skupině na území svazku
obcí Regionu Slezská brána a obce Sviadnov – a pověřuje starostu
města pana Petra Baďuru, aby zastupoval město Paskov v tomto
zájmovém sdružení právnických osob, a to mimo jiné na ustavující
schůzi a na valných hromadách sdružení.
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15. a) Ing. Klimunda předložil k projednání žádosti Moniky Sokolové
zastoupené JL projektem Bc Janem Liškou, o odkoupení pozemku
parc.č. 27/2 k.ú. Oprechtice ve Slezsku o celkové výměře 11 m² za
účelem zřízení sjezdu přes uvedený pozemek na pozemní komunikaci a
zpřístupnit tak pozemek pro stavbu rodinného domu na pozemku
parc.č. 27/3 k.ú Oprechtice ve Slezsku, která je ve vlastnictví
podavatele žádosti. Jedná se o pruh pozemku, který je mezi
chodníkem a pozemkem stavebníka.
MUDr. Haladejová se dotazovala, jak mají využívání pozemku mezi
chodníkem a svým pozemkem ošetřeno ostatní občané.
Starosta navrhnul zveřejnit tento problém v Paskovském zpravodaji.
Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy na základě žádosti, záměr
na odprodej pozemku parc.č. 27/2 k.ú. Oprechtice ve Slezsku o
celkové výměře 11 m².
b) Ing. Klimunda předložil žádost – záměr na odkoupení části
pozemku parc.č. 404/2 a pozemku parc.č. 408, oba k.ú. Paskov. Ing.
Klimunda sdělil, že žádost byla doručena den před zasedáním ZM a
nemohl jí předem projednat s vlastníky sousedních nemovitostí,
proto navrhnul tento záměr na tomto zasedání neschválit.
Zastupitelstvo města neschválilo 20 hlasy, l člen ZM se zdržel
hlasování, žádost - záměr na odprodej části pozemku parc.č. 404/2
a pozemku parc. č. 408, oba k.ú. Paskov.
16. Starosta podal informaci:
- O stavbě cyklostezky. V rámci této stavby je stavěna protipovodňová hráz na břehu Ostravice, v úseku Paskov – Sviadnov, která
by měla být dokončena do 30.6.2012.
- O návrhu dohody mezi Správou silnic MSK a Městem Paskov o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu na
silnici III/48411 v km 6,280-6,985 k.ú. Paskov minimálně po dobu
5 let.
- Řešení stížnosti občanů Oprechtic na hluk z areálu bývalé Prefy
č.p. 181. Zástupce firmy sdělil, že obdrželi lukrativní zakázku,
proto byli nuceni pracovat i na noční směny.
- O změně financování veřejné osobní dopravy v roce 2014-2015, kdy
města budou poskytovat určitý podíl prostředků kraji.
Pan Šugar – požádal o zveřejnění na www stránkách města organizační
strukturu městského úřadu včetně náplně práce jednotlivých
zaměstnanců.
Dále pan Šugar požádal o rozbor autobusových linek, které jsou
zahrnuty do ODIS a mají zastávku U hřbitova. Zvážit spoje linky č.
39 a 370, aby nesoutěžily o zákazníky.
Starosta sdělil, že se řeší požadavky občanů Oprechtic na změnu
jízdního řádu linky č. 370.
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Pan Vágo upozornil na to, že se v nočních hodinách stupňuje hluk
z Biocelu Paskov.
Starosta uvedl, že 28.3.2012 bylo jednání na Biocelu Paskov a.s.
v záležitosti snižování hluku ze závodu. Studie měření hluku bude
zveřejněna ve zpravodaji. Jedním ze zdrojů hluku je sušící stroj,
zamezení šíření hluku z tohoto stroje je plánováno až v roce 2014.
Dále uvedl, že bylo provedeno měření hluku i v době, kdy Biocel byl
mimo provoz. Bylo zjištěno, že hluk ze silnice I/56 tvoří ¾ hlukové
zátěže.
Pan Kabil, občan Paskova, poukázal
na kterých jsou jednotlivé plakáty
zpoplatnění těchto ploch.
Dále navrhnul navýšení parkovacích
a upozornil na scházející dopravní
U Parku.

na kulturu plakátovacích ploch,
přelepovány, jinými. Doporučil
ploch u smuteční obřadní síně
značení na ulici Fučíkova a

Ing. Bělík sdělil, že probíhá jednání s Magistrátem města FrýdkuMístku, odborem dopravy a Policií F-M v záležitosti dopravního
značení v městě.
Pan Vorbis, občan Paskova, požádal o zajištění označení sjezdu
z dálnice pro kamióny, které jezdí na překladiště AWT a bývalého
areálu Prefa. V důsledku scházejícího značení zajíždějí do města.
Starosta uvedl, že v této záležitosti bylo jednáno se zástupci AWT.
Byla nově pojmenována i ulice, vedoucí k překladišti.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:45 hodin.

Zapsala: Strnadlová

Ověřovatelé zápisu:

Petr Baďura
starosta města

Zlatuše Havránková

Ing. Milan Klimunda

Úplné znění zápisu ZM je uloženo na MěÚ Paskov.
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