Výpis z usnesení č. 2/2011
4. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 31.3.2011
l. Zastupitelstvo města schvaluje navrţený program zasedání:
1. Schválení pořadu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 1/2011 ze 3. zasedání ZM
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 3. a 4. zasedáním ZM
5. Výsledek inventarizace majetku města za rok 2010
6. Ţádosti o příspěvky na činnost sportovních klubů a zájmových
a společenských organizací
7. a) Rozbor hospodaření Základní školy Paskov, příspěvkové
organizace za rok 2010
b) Rozbor hospodaření Mateřské školy Paskov, příspěvkové
organizace za rok 2010
8. a) Rozpočet Základní školy Paskov, příspěvkové organizace,
na rok 2011
b) Rozpočet Mateřské školy Paskov, příspěvkové organizace,
na rok 2011
9. Příspěvek do sociálního fondu Městského úřadu Paskov
a jeho uţití
10. Rozpočet města na rok 2011
11. Rozpočtový výhled na léta 2012 - 2015
12. Majetkové záleţitosti
13. Zápis z kontroly hospodaření DSO Region Slezská brána
14. Rozpočet svazku obcí Regionu Slezská brána na rok 2011
15. Záleţitosti organizační a informační povahy a diskuze
16. Závěr
2. Zastupitelstvo města určuje dva členy – ověřovatele zápisu a
usnesení: MVDr. Zdeňka Pejhovského a Ing. Romana Sošku.
3. a) Zastupitelstvo města rozhodlo, ţe Jednací řád zastupitelstva obce
Paskov je platný ve znění, které bylo schváleno na zasedání
zastupitelstva obce dne 2.12.2010.
b) Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1/2011
z 3. zasedání zastupitelstva města
4. a) Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru dořešit s ţadateli o dotace
na činnost problematiku vyuţívání městského zařízení.
Termín: 5. zasedání ZM
a) Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti orgánů
města mezi 3. a 4. zasedáním zastupitelstva města
5. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku
města za rok 2010
6. a) Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2011
v té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v příloze č.6.
b) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši schválených příspěvků v bodě 6 a) tohoto usnesení
jednotlivým sportovním klubům a zájmovým společenským organizacím.
Ve smlouvě bude uveden účel uţití dotace a povinnosti příjemce.
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a) Rozbor hospodaření Základní školy Paskov, příspěvkové organizace,
okres Frýdek-Místek, za rok 2010.
b) Rozbor hospodaření Mateřské školy Paskov, příspěvkové organizace
za rok 2010.
8. Zastupitelstvo města schvaluje
a) Rozpočet Základní školy Paskov, příspěvkové organizace, okres
Frýdek-Místek, na rok 2011
b) Rozpočet Mateřské školy Paskov, příspěvkové organizace,
na rok 2011
9. a) Zastupitelstvo města schvaluje odvod finančních prostředků
z rozpočtu města v roce 2011 do sociálního fondu ve výši 4 % z objemu
mzdových prostředků pracovníků Městského úřadu, kteří jsou v hlavním
pracovním poměru a uvolněného funkcionáře zastupitelstva města.
Uţití finančních prostředků se bude řídit rozpočtem sociálního fondu
na rok 2011.
b) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města tvorbou rozpočtu
sociálního fondu od 1.4.2011.
10.Zastupitelstvo města schvaluje:
a) rozpočet města na rok 2011:
příjmy celkem ve výši
:
financování celkem
:
celkové zdroje ve výši
:
běţné výdaje celkem
kapitálové výdaje
rezerva
celkem výdaje vč. rezervy

:
:
:
:

50.553,7 tis. Kč
11.334,0 tis. Kč
61.887,7 tis. Kč
34.674,2
22.223,0
4.990,5
61.887,7

tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč

b) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy č. 10a.
c) závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace
Mateřskou školu Paskov a Základní školu Paskov dle přílohy 10 b.
11.Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled Města Paskov na léta
2012 - 2015
12.a) Zastupitelstvo města odkládá prodej městského pozemku parc.č.
406/3 a části městského pozemku 404/2 vše k.ú. Paskov do doby dohody
sousedních vlastníků pozemků.
b) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc.č.
218/5 a parc.č. 218/6 vše k.ú. Oprechtice ve Slezsku.
c) Zastupitelstvo města bere na vědomí nesouhlas společnosti ZCCTechnic s.r.o. s kupní cenou části pozemku PK 1858 k.ú. Paskov a
odstoupení záměru koupě.
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Region Slezská brána
14.Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočet svazku obcí Regionu
Slezská brána na rok 2011
15.Zastupitelstvo města vyslovuje předběţný souhlas s převodem stavby
autobusových zastávek u bývalého Dolu Paskov a to po jejich bezzávadném provedení do majetku města.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
MVDr. Zdeněk Pejhovský
Ing. Roman Soška

Úplné znění

usnesení je uloţeno na MěÚ

Petr Baďura
starosta města

Výpis ze z á p i s u
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 31.3.2011
v Paskově
Přítomno: 21 členů zastupitelstva města
18 hostů
Zasedání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta města.
1. Starosta sdělil, ţe program zasedání je oproti programu na pozvánkách
rozšířen o zápis z kontroly hospodaření DSO Region Slezská brána a
rozpočet svazku obcí Regionu Slezská brána na rok 2011.
Ing. Pauk podal návrh na doplnění programu o bod: „Odvolání starosty
z funkce“ s následujícím odůvodněním:
1. Mnoho občanů Paskova se cítí podvedeno jednáním nezávislých kandidátů
a je velmi zklamáno tím, ţe se NK spojili s komunisty a prosadili do
funkce starosty člena této nedemokratické strany, která skončila ve
volbách po zásluze na posledním místě.
2. Na minulém jednání ZO připomínkoval omezující ustanovení v Jednacím
řádu ZO, které nemá oporu v zákoně. Starosta sdělil, ţe navrhovaná úprava
bude zařazena na následující jednání (viz zápis). V dnešním programu
tento bod zařazen není. Na oficiálních stránkách obce dodnes visí Jednací
řád ze srpna 2004, kde ţádné diskriminační ustanovení není. Občané jsou
tedy stále klamáni.
3. Z jednání ZO byl pořizován videozáznam, který je účelově upravovaný a
bez souhlasu členů ZO zveřejňovaný na bulvárních internetových stránkách.
Starosta nejen, ţe nejeví snahu zamezit protizákonnému jednání autorky,
ale navíc osoby, které zákony takto porušují, jmenuje do orgánů obce.
4. Návrh odvodů do sociálního fondu je 5 %. To je nárůst o více neţ 40 %
oproti loňské skutečnosti, téměř o 60 tis. Kč. Jestliţe starosta s tímto
souhlasí, pokud ovšem není sám autorem tohoto návrhu, nelze to povaţovat
za nic jiného, neţ neskonalou troufalost a pohrdání spoluobčany, kterým
se naopak v době hospodářské recese krátí nejen platy, ale i poţitky
z FKSP. Ministerstvo financí ČR zkrátilo příděly do FKSP všem rozpočtovým
organizacím pro letošní rok na pouhé 1%! To se týká i všech zaměstnanců
paskovské MŠ a ZŠ. Pamětliv slov nástupního projevu starosty se ptal:
Chamtivost, to jsou ty dobré mravy, o kterých hovořil?
Také zaregistroval starostovo vyjádření v tisku, ţe udělení statutu město
nepřinese nic, neţ výdaje na nová razítka, a ţe je třeba šetřit.
Povýšení obce na město je v dějinách obce historická událost, která se
neopakuje ani kaţdý rok, ani kaţdé století. V tomto kontextu jsou výdaje
za razítka směšnou částkou, která mimochodem je mnohem menší, neţ
navýšení sociálního fondu.
Také zaznamenal naráţky, ţe bývalé vedení obec zadluţilo. Ano, je to
pravda, ale současně je třeba dodat, ţe úvěr byl přijat na dofinancování
investičních akcí, na které jsme získali dotace, tedy šlo výhradně o
investice nikoli o proţírání obecních financí.
5. Na minulém jednání ZO se zmínil o odmítavém přístupu pracovnice OÚ,
podat informace, na které měl zákonné právo. Nedostal jakoukoli informaci, ţe by se starosta snaţil sjednat nápravu, naopak osočil pracovnici,
kterou on poţádal o zjištění, zda poplatek za sál za rybí hody byl jiţ
uhrazen. Toto je pro něho známkou špatného vedení úřadu. A není divu,
protoţe starosta se nevěnoval jen práci ve prospěch obce, ke které byl
uvolněn.
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obce, ale do konce února vyvíjel výdělečné aktivity ve svém dřívějším
zaměstnání. Tyto vedlejší pracovní aktivity starosty sledoval osobně jiţ
od jeho zvolení, nehledě na skutečnost, ţe se jimi při předávání funkce
sám chlubil. Rovněţ na to byl upozorněn občany, kteří si nepřejí soudruha
ve vedení obce, dnes jiţ města. Tímto jednáním starosta porušil zákon,
který uvolněným funkcionářům nedovoluje vyvíjet výdělečné aktivity ve
svém dřívějším zaměstnání.
7. Jako poslední argument uvádí událost z dnešního dne. Přistihl dva
pracovníky tzv. rychlé roty řezat dřevo v soukromé zahradě. Na dotaz, kdo
je tam poslal, odpověděli, ţe pan Hrčka. Je třeba pracovníky důsledně
kontrolovat, obzvláště pana Hrčku, který má prohřešků proti pracovní
kázni více. Loni jej za svévolné jednání kázeňsky postihl. Za nového vedení si opět dělá, co chce. Nebo si někteří pracovníci a funkcionáři
z toho dělají soukromý podnik?
Pokud z uvedených bodů vyvodí závěr, pak starosta řízení nezvládá a četné
prohřešky proti zákonům a etice jsou dostatečnými argumenty pro jeho
odvolání z funkce.
(Návrh na doplnění programu o bod „Odvolání starosty z funkce“ byl
doručen v písemné formě).
Ing. Pauk odvolání starosty navrhnul jako 16. bod programu, aby starosta
ještě řídil toto zasedání.
Starosta dal hlasovat o doplnění programu o 16. bod tj. „Odvolání
starosty z funkce“. Výsledek hlasování: 6 členů ZM hlasovalo pro doplnění
programu, 11 členů ZM hlasovalo proti doplnění programu a
2 členové ZM se zdrţeli hlasování. Přítomno v době hlasování celkem 19
členů ZM. Návrh nebyl přijat.
Zastupitelstvo města schválilo 16 hlasy, 2 členové ZM byli proti, l člen
ZM se zdrţel (přítomno 19 členů ZM) následující program zasedání
zastupitelstva města:
1. Schválení pořadu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 1/2011 ze 3. zasedání ZM
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 3. a 4. zasedáním ZM
5. Výsledek inventarizace majetku města za rok 2010
6. Ţádosti o příspěvky na činnost sportovních klubů a zájmových
a společenských organizací
7. a) Rozbor hospodaření Základní školy Paskov, příspěvkové
organizace za rok 2010
b) Rozbor hospodaření Mateřské školy Paskov, příspěvkové
organizace za rok 2010
8. a) Rozpočet Základní školy Paskov, příspěvkové organizace,
na rok 2011
b) Rozpočet Mateřské školy Paskov, příspěvkové organizace,
na rok 2011
9. Příspěvek do sociálního fondu Městského úřadu Paskov
a jeho uţití
10. Rozpočet města na rok 2011
11. Rozpočtový výhled na léta 2012 - 2015
12. Majetkové záleţitosti
13. Zápis z kontroly hospodaření DSO Region Slezská brána
14. Rozpočet svazku obcí Regionu Slezská brána na rok 2011
15. Záleţitosti organizační a informační povahy a diskuze
16. Závěr
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pana MVDr. Zdeňka Pejhovského (hlasování: 18 pro, l člen ZM se zdrţel
hlasování, přítomno 19 členů ZM) a pana Ing. Romana Sošku (hlasování: 18
pro, l člen ZM se zdrţel hlasování, přítomno 19 členů ZM).
3. Kontrola usnesení ZM č. 1/2011
bod 9 b) Úkol finančnímu výboru projednat ţádosti a navrhnout výši
příspěvků z rozpočtu města sportovním klubům a společenským organizacím
pro rok 2011. Bude předloţeno v bodě 6 programu.
bod 11 b) Ing. Pohl uvedl, ţe na petici občanů poţadujících přijetí
příslušných opatření ke zlepšení ţivotních podmínek v městě Paskov byla
odeslána odpověď petičnímu výboru – paní Horutové. Dále byl odeslán
poţadavek na KÚ MSK o vypracování komplexní studie vlivu okolní průmyslové činnosti na kvalitu ţivota v městě.
V rámci kontroly zápisu a usnesení starosta uvedl, ţe na minulém jednání
ZM byl podán návrh z jednání kontrolního výboru na úpravu jednacího řádu
konkrétně článku V. bodu 4 odst. 2 tj. vypustit slova „do 30 dnů od
zveřejnění zápisu“.
Ing. Stibor podal návrh, aby lhůta pro podání námitek k zápisu ZM
oprávněnými osobami byla prodlouţena do 5 dnů před následujícím zasedáním
města.
Ing. Klimunda podal návrh, aby text článku V. bodu 4 odst. 2 Jednacího
řádu byl ponechán tak, jak byl schválen na ZM dne 2.12.2010.
Následně bylo hlasováno o posledním předloţeném návrhu. Výsledek
hlasování: 12 členů ZM hlasovalo pro, 3 členové ZM hlasovali proti,
4 členové ZM se zdrţeli hlasování (přítomno 19 členů ZM).
Zastupitelstvo města rozhodlo, ţe Jednací řád zastupitelstva obce Paskov
je platný ve znění, které bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce
dne 2.12.2010.
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 3. a 4. zasedáním ZM.
Za radu města podal zprávu Ing. Klimunda. Rada města zasedala 2 x.
Rada města rozhodla mimo jiné o vypsání cenové nabídky na tvorbu a
zajišťování provozu informačního portálu Města Paskov. O činnosti rady
města jsou členové ZM informováni prostřednictvím zápisů z rady města,
které jsou jim zasílány.
Ing. Pauk se dotazoval o jakou částku se jedná u prominutého nájmu Klubu
důchodců Paskov pro aktivity klubu důchodců, kaţdé úterý od 15:00 do
19:00 hodin, při pořádání akcí – Pochování basy a Mikulášská nadílka.
Starosta odpověděl, ţe částka prominutého nájmu nebyla vyčíslena. Způsob
promíjení nájmu byl převzat z minulého volebního období.
Od 1. března 2011 je platný ceník nájmů sálů v městských objektech, podle
kterého bude rada města postupovat.
Ing. Pauk uvedl, ţe je potřeba nejprve vyčíslit výši pronájmu a následně
předloţit k projednání radě města, případně zastupitelstvu města dle výše
promíjeného nájmu.

- 4 –
Pan Moravec upozornil na to, ţe podle jeho názoru nájem nelze zcela
prominout, pouze sníţit.
Mgr. Raška poţádal o vyčíslení výše nájmu, který byl Klubu důchodců
Paskov prominut za pronájem sálu nad Kavárnou, aby byl přehled kolik
prostředků obdrţeli z rozpočtu města včetně příspěvku na činnost.
Starosta konstatoval, ţe bude nutno vyčíslit hodnotu veškerého uţívání
obecního majetku (místností, pozemků apod.) všemi organizacemi (občanské
sdruţení, sportovní kluby, občané) a následně podle – kompetence (rada,
případně ZM) rozhodnout.
Bc. Michálek sdělil, ţe při sestavování ceníku za pronájem sálů
v městských objektech zohlednili výši nájmu spolků např. při nacvičování
zpěvu. Naopak při komerčních akcích nebude pronájem promíjen.
MUDr. Oţana podpořil návrh pana Mgr. Rašky, tj. vyčíslit výši prominutého
nájmu u jednotlivých organizací. Bude přehled, kolik která organizace
obdrţela celkem prostředků z rozpočtu města.
Ing. Pauk sdělil, ţe z nájmu musí město odvádět DPH.
Starosta navrhnul jiţ o tomto problému dále nediskutovat a doporučil, aby
spolky, které vyuţívají zařízení města v ţádostech vyčíslily hodnotu
nájmu a pak teprve byly předloţeny k projednání radě města, případně ZM.
Zastupitelstvo města uloţilo 19 hlasy (přítomno 19 členů ZM) finančnímu
výboru dořešit s ţadateli o dotace na činnost problematiku vyuţívání
městského zařízení.
Termín: 5. zasedání ZM
Ing. Pauk poţádal o informaci k úkolu z usnesení RM č. 4/2011, bod 16
pro komisi veřejného pořádku, dopravy a spojů. V zápise RM není uvedeno
o jaké připomínky se jednalo v dopise paní Sýkorové Marie.
Ing. Bělík odpověděl, ţe občané na ul. Na Kopečku poţádali o obnovu
označení ulice - je jiţ opraveno, umístění poštovní schránky – bude
přemístěna z jiné části města, kde není vyuţívána. Dále občané poţádali
o úpravu terénu (vyhloubení příkopu), aby na komunikaci neztékala voda
z přilehlých polí, opravu meliorací. Tyto poţadavky byly projednány se
zástupcem Agrospolu Staříč.
Starosta doplnil, ţe se ještě jednalo o doplnění označení názvu ulice
a osazení dopravních značek „Slepá ulice“ a „Dej přednost v jízdě“.
Celou stíţnost, která byla doručena opakovaně (poprvé na jaře loňského
roku) projednal osobně s paní Sýkorovou, která ji iniciovala.
Pan Šugar se dotazoval na plnění úkolu z usnesení RO č. 1/2011, bod 14
týkajícího se přehledu o vyuţívání sálu v KCP a sálu nad Zámeckou krčmou.
Mgr. Raška odpověděl, ţe přehled je zpracován a poţadavky na vyuţití KCP
se uplatňují na městském úřadu u paní Ing. Grimmové. Bohuţel uţívání je
omezeno. Nemohou tam být najednou dvě akce a to z důvodu, ţe se navzájem
ruší hlukem.
KCP je většinou vyuţíváno Domem dětí a mládeţe, do března 2011 nebylo
stanoveno nájemné.
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zasedat 8.4.2011.
Oslavy z důvodu změny statutu obce na město zatím neprojednávali. Neví
kolik prostředků bude na tuto akci v rozpočtu města vyčleněno.
Paní Havránková nabídla při oslavách města vystoupení souboru ZUŠ, pokud
budou včas informováni o termínu konání akce.
Bc. Michálek uvedl, ţe v ţádosti Pionýra Paskov o dotaci z rozpočtu města
je také nabídka pomoci městu.
Pan Šafránek, zástupce Pionýra Paskov nabídnul uspořádat oslavy „města“
v rámci pořádání oslav Dne dětí.
Starosta uzavřel diskuzi. Uvedl, ţe sál nad Zámeckou krčmou bude vyuţíván
pro takou činnost, aby se nemusely stále stěhovat stoly. KCP vyuţívat pro
cvičení např. ZUMBY, maţoretek a další. Zařízení města by měla být
vyuţívána maximálně dle uţivatelských podmínek.
Přípravu oslav „města“ měl pan Raška úkol z rady města. O termínu a
průběhu oslav bude rozhodovat rada města.
Další dotazy k jednání rady města nebyly.
Za finanční výbor podal zprávu Bc. Michálek. Finanční výbor projednal
návrh rozpočtu města na rok 2011, který doporučuje ke schválení. Dále
výbor projednal ţádosti sportovních klubů a společenských organizací o
finanční příspěvky z rozpočtu města. Finanční výbor se zabýval ekonomikou
provozu sportovní nafukovací haly, kde na základě výsledku šetření komise
kultury a sportu, řešil výši finančního příspěvku na její provoz. Pro
tento rok doporučují navýšit finanční příspěvek oproti aproximativnímu
výpočtu komise o 10 %. Na částku 400.000 Kč.
Finanční výbor projednal doplnění ceníku „Pronájem městských sálů“ o
poloţky vztahující se k novým akcím, které dosud nebyly v městě občany a
spolky pořádány. Pokud se jedná o nácvik, zkoušku, schůzi apod. pak bude
uţívání sálů bezplatné, pokud má ale akce charakter výdělečný, pak bude
nájem stanoven dle platného ceníku.
Finanční výbor podal návrh na další investiční akce do rozpočtu města na
rok 2011: Opravu podlahy v tělocvičně ZŠ Paskov, zateplení kulturního
domu v Oprechticích včetně hasičárny, zváţit moţnost nákupu objektu
bývalých Paskovských stavebnin – sledovat stav, poptávku, prodejní cenu.
Za kontrolní výbor podal zprávu Ing. Pauk. Výbor zasedal 1 x. Provedl
rozdělení členů kontrolního výboru do kontrolních skupin a úkolů
v kontrolní činnosti.
Za komisi územního plánování, ŢP a bydlení podal zprávu Ing. Pohl.
Komise zasedala 1 x. Projednávali dopis občanů ul. Rudé armády, kteří si
ztěţují na světelný smog z kontejnerového překladiště. Dále projednali
stíţnost občanů ulice Místecké na hluk ze sportovní haly a dále
projednávali moţnost nákupu nádob na zpětný odběr elektroodpadů v městě.
Komise pro vzdělávání, mládeţ, kulturu a sport nezasedala.
Komise ochrany veřejného pořádku, dopravy a spojů nezasedala.
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schází pravidelně měsíčně. Zajišťovali vítání občánků, výročí u
příleţitosti zlaté svatby a návštěvy jubilantů.
MVDr. Pejhovský podal zprávu za redakční radu Paskovského zpravodaje.
Po počátečních obtíţích s distribuci zpravodaje se dohodli na způsobu a
rozsahu tisku zpravodaje včetně ceníku za inzerci. Ceník za inzerci
v Paskovském zpravodaji byl upraven a schválen radou města. V prvním
čísle zpravodaje byly stanoveny ceny za inzerci jen pro první číslo
zpravodaje. Od druhého čísla zpravodaje se rada řídí schváleným ceníkem
za inzerci ve zpravodaji.
Za Osadní výbor podala zprávu paní MUDr. Haladejová. Výbor projednal
záleţitosti do rozpočtu města: úpravy hasičárny – zateplení, přístřešek
na auto, úprava exteriéru, oprava osvětlení na horním konci Oprechtic,
oprava místního rozhlasu – není funkční.
Starosta sdělil, ţe na uvedené akce je
místního rozhlasu bude řešena tak, aby
způsobu obsluhy z jednoho místa (zatím
Paskov a Oprechtice), jelikoţ se jedná
získat prostředky z dotačních titulů.

v návrhu města pamatováno. Oprava
došlo ke zlepšení slyšitelnosti i
jsou dva samostatné okruhy –
o poměrně vysoké náklady, je snaha

Zastupitelstvo měst vzalo na vědomí 20 hlasy informace o činnosti orgánů
města mezi 3. a 4. zasedáním zastupitelstva města.
5. Starosta poděkoval členům inventarizačních komisí za provedení fyzické
inventarizace majetku města. Členové ZM obdrţeli v písemné formě přehled
fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2010.
Ing. Pauk se dotazoval na celkovou výši majetku města ke dni 31.12.2010.
Protoţe na zasedání zastupitelstva města nebyl tento údaj přítomnou
účetní sdělen, je uveden jen v zápise ze zasedání ZM.
Celková výše majetku města Paskov ke dni 31.12.2010 je 265.754.036,35 Kč.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 20 hlasy (přítomno 20 členů ZM)
výsledek inventarizace majetku města za rok 2010 – viz příloha k bodu
programu č. 5.
6. Jednotlivé ţádosti o příspěvky z rozpočtu města na rok 2011 předloţil
Bc Michálek. O kaţdé ţádosti bylo hlasováno jednotlivě.
6.1. Ţirafa-Integrované Centrum F-M
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O

návrh 10.000 Kč, protinávrh ţádný
zdrţel se: 0

6.2. Klub seniorů Oprechtice
Výsledek hlasování: pro 21

návrh 15.000 Kč, protinávrh ţádný
zdrţel se: 0

proti: O

6.3. Český svaz včelařů - v minulém roce obdrţeli 6.000 na podporu
včelařství, nyní ţádají o 30.000 Kč.
Ing. Pauk uvedl, ţe v minulosti ţádali o příspěvky na léčbu varroázy.
Pokud není na zasedání ZM nikdo ze svazu včelařů přítomen, aby vysvětlil
opodstatněnost ţádosti, ţádost odloţit.
Výsledek hlasování o odloţení ţádosti: pro: 20, proti: 0, zdrţel se: 1
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návrh 80.000, protinávrh ţádný
Pan Sýkora navrhnul podmínit poskytnutí příspěvku na opravu kostelních
hodin, které jsou nefunkční a jsou předmětem kritiky občanů.
Starosta odpověděl, ţe jednal s panem Mgr. Spodným. Kostelní hodiny jsou
nefunkční z východní strany. Je potřeba provést průzkum proč hodiny
nejdou. Pan farář poţaduje příspěvek na opravu části uvnitř kostela.
Starosta doporučil schválit částku 80.000 Kč na opravu kostela a dále
vést jednání s panem farářem ohledně opravy kostelních hodin.
Výsledek hlasování o poskytnutí příspěvku ve výši 80.000 Kč na opravu
kostela: pro: 21, proti: 0, zdrţel se:0
6.5. Klub důchodců Paskov
Výsledek hlasování: pro 21

návrh 40.000 Kč protinávrh ţádný
proti: O
zdrţel se: 0

6.6. Orel jednota Paskov oddíl stolního tenisu: návrh 40.000 Kč,
protinávrh ţádný
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O
zdrţel se: 0
6.7. Klub důchodců Paskov, maţoretky: návrh 3.000 Kč protinávrh: ţádný
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O
zdrţel se: 0
6.8. Český svaz chovatelů (na výstavu):
návrh 7.000 Kč, protinávrh: ţádný
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O
zdrţel se: 0
6.9. Český svaz chovatelů (oprava UNIMO buněk)
návrh: 30.000 Kč, protinávrh: ţádný
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O
zdrţel se: 0
6.10. Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy Bartošovice na
Moravě:
návrh: 1.000 Kč
protinávrh: ţádný
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O
zdrţel se: 0
6.11. Pionýrská skupina Paskov návrh: 40.000 Kč obnova táborové základny
40.000 Kč Den dětí
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O
zdrţel se: 0
6.12. Orel Jednota Paskov
Výsledek hlasování: pro 21

návrh: 400.000 Kč protinávrh: ţádný
proti: O
zdrţel se: 0

6.13. Orel Paskov, klub házené návrh: 70.000 Kč protinávrh: ţádný
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O
zdrţel se: 0
6.14. Střední škola, ZŠ a MŠ F-M návrh: O Kč
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O
zdrţel se: 0
6.15. Tenisový klub Paskov – ţádost vzata zpět
6.16. Paskov Saurians
návrh: 100.000 Kč protinávrh: ţádný
Výsledek hlasování: pro 20
proti: O
zdrţel se: 1
Bezplatné uţívání tělocvičny ZŠ Paskov bude projednáno aţ po vyčíslení
výše nájmu.
6.17. Charita Frýdek-Místek
Výsledek hlasování: pro 21

návrh: 40.000 Kč protinávrh: ţádný
proti: O
zdrţel se: 0
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návrh: 10.000 Kč protinávrh: ţádný
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O
zdrţel se: 0
6.19 Tenisový klub Paskov
Výsledek hlasování: pro 21

návrh: 40.000 Kč protinávrh: ţádný
proti: O
zdrţel se: 0

6.20. SDH Paskov (prostředky budou pouţity na dopravu a přepravu dětí na
soutěţe v roce 2011)
návrh: 35.000 Kč protinávrh: ţádný
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O
zdrţel se: 0
6.21. Tělocvičná jednota Sokol Ţabeň návrh: 5.000 Kč protinávrh: ţádný
Výsledek hlasování: pro 21
proti: O
zdrţel se: 0
6.22. Fotbalový klub FC Paskov – finanční výbor nemá stanovisko vzhledem
k tomu, ţe ţádost byla doručena MěÚ den před zasedáním ZM.
Pan Babuněk, zástupce fotbalového klubu FC Paskov uvedl, ţe klub existuje
4. sezónu, příspěvek by pouţili na úhradu pronájmu hřiště a nové dresy.
Nemají ţádné sponzory.
Ing. Bělík se dotazoval na věkovou škálu členů fotbalového klubu a kolik
členů klubu je občanů Paskova.
Pan Babuněk uvedl, ţe věková hranice členů klubu je od 20 do 30 let.
Protoţe nemají hřiště, nemají ani ţáky. Z Paskova je 8 členů.
Pan Moravec uvedl, ţe by se jednalo o dotaci pro muţskou kategorii.
MUDr. Oţana uvedl, ţe v Paskově se fotbal nikdy nehrál. Navrhnul dotaci
ve výši 25.000 Kč.
Bc. Michálek navrhnul poskytnout příspěvek minimálně na pokrytí nákladů
na ţákovské turnaje. Dále uvedl, ţe pokud neuvidí zájem, nemůţe posoudit
ani výši příspěvku.
Ing. Stibor se dotazoval pana Moravce, zda florbalový klub pouţívá
příspěvek na muţské turnaje.
Pan Moravec uvedl, ţe veškeré náklady na muţské turnaje si hradí sami.
Ing. Pohl navrhnul stáhnout z dnešního zasedání ţádost fotbalového klubu
FC Paskov a po projednání ve finančním výboru ji řešit na některém dalším
zasedání ZM, případně RM.
Výsledek hlasování o návrhu pana Ing. Pohla: pro: 20 hlasů, proti: 0
zdrţel se: l.
a) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na
rok 2011 v té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v příloze
č. 6 usnesení.
b) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši schválených příspěvků v bodě 6 a) usnesení jednotli-
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bude uveden účel uţití dotace a povinnost příjemce. Viz příloha č. 6 b).
Pan Šafránek, zástupce Pionýra Paskov poděkoval členům zastupitelstva
města za důvěru a přiznanou dotaci. Dále pozval všechny přítomné na akci
Kouzelné velikonoce, která se bude konat dne 23. dubna 2011 v KCP. Jedná
se o soutěţní výstavu malování vajíček a pomlázky s vyhodnocením
nejhezčího výrobku. Potom bude následovat kulturní program.
7. Rozbor hospodaření ZŠ Paskov, příspěvkové organizace a MŠ Paskov,
příspěvkové organizace obdrţeli členové zastupitelstva měst spolu
s pozvánkami.
Starosta informoval, ţe ředitel ZŠ Paskov předloţil návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku na rok 2010 80 % do fondu odměn (na
odměny pracovníků, kteří provádějí úklid po stavebních pracích) a 20 %
do rezervního fondu.
V MŠ Paskov bude celý hospodářský výsledek převeden do rezervního fondu.
Ing. Pauk upozornil na to, ţe rozpočtová pravidla nepřipouští rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku v ZŠ Paskov. Doporučil, aby rozdělení
HV bylo provedeno tak, jak v roce 2010.
Paní Cagášová, účetní MěÚ sdělila, ţe rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku ZŠ Paskov, jak je výše uvedeno, konzultovala účetní ZŠ Paskov,
paní Zelená, s auditorem.
a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 20 hlasy (přítomno 20 členů ZM)
rozbor hospodaření Základní školy Paskov, příspěvkové organizace, okres
Frýdek-Místek, za rok 2010 – viz příloha k bodu programu č. 7 a)
b) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 20 hlasy (přítomno 20 členů ZM)
rozbor hospodaření Mateřské školy Paskov, příspěvkové organizace za rok
2010 – viz příloha k bodu programu 7 b)
8. Členové zastupitelstva města obdrţeli spolu s pozvánkami návrh
rozpočtu ZŠ Paskov, příspěvkové organizace a MŠ Paskov, příspěvkové
organizace.
MUDr. Oţana konstatoval, ţe všichni uvádějí, ţe po zateplení fasády a
výměně oken dochází k úsporám energií. V případě rozpočtu MŠ Paskov tomu
tak není (rozpočet je navýšen).
Paní Klimundová, ředitelka MŠ Paskov, odpověděla, ţe zatím neví, zda
zateplením objektů dojde k úspoře energií.
a) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy rozpočet Základní školy
Paskov, příspěvkové organizace, okres Frýdek-Místek, na rok 2011 – viz
příloha k bodu programu č. 8 a).
b) Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy rozpočet Mateřské školy
Paskov, příspěvkové organizace, na rok 2011 – viz příloha k bodu programu
č. 8 b).
9. Členové zastupitelstva města obdrţeli návrh rozpočtu sociálního fondu
na rok 2011.
Ing. Pauk vyslovil nesouhlas s 5 % výší odvodu finančních prostředků
z rozpočtu města v roce 2011 do sociálního fondu. Uvedl, ţe v době
hospodářské recese jsou kráceny nejen platy, ale i poţitky z FKSP.
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paskovské MŠ a ZŠ.
Paní Cagášová, účetní MěÚ uvedla, ţe v loňském roce byla celková výše
sociálního fondu 216.000 Kč. V letošním roce je navrţeno 208.000 Kč.
Fond je tvořen ze zůstatku minulého roku a přídělu z rozpočtu města
běţného roku.
Starosta konstatoval, ţe má od ledna 2011 sníţen plat o 5 % podle platné
vyhlášky o odměňování zastupitelů. Návrh na výši fondu vypracovala mzdová
účetní paní Čaplová tak, aby celkový objem byl na úrovni předchozího roku
(výpočet se provádí z platů uvolněného funkcionáře a pracovníků MěÚ),
k faktickému nárůstu objemu finančních prostředků fondu nedošlo ani
navýšením procenta.
Na tvorbu tohoto fondu se nevztahují pravidla vytváření a uţívání FKSP.
Z fondu se poskytuje příspěvek na stravenky zaměstnanců a odměny
v případě ţivotních a pracovních jubilejí. Navrţená výše fondu odpovídá
úrovni poskytovaných příspěvků zaměstnancům úřadu v uplynulých letech.
Ing. Bělík podal návrh na odvod finančních prostředků z rozpočtu obce do
sociálního fondu ve výši 4 %.
a) Zastupitelstvo města schválilo odvod finančních prostředků z rozpočtu
města v roce 2011 do sociálního fondu ve výši 4 % z objemu mzdových
prostředků pracovníků Městského úřadu, kteří jsou v hlavním pracovním
poměru a uvolněného funkcionáře zastupitelstva města.
Uţití finančních prostředků se bude řídit rozpočtem sociálního fondu na
rok 2011 – viz příloha k bodu programu č. 9
Výsledek hlasování: pro 11 hlasů, proti: 8 hlasů, zdrţeli se: 2 hlasy.
b) Zastupitelstvo města pověřilo starostu města tvorbou rozpočtu sociálního fondu od 1.4.2011.
Výsledek hlasování: pro 20 hlasů, proti 1 hlas, zdrţel se: 0
10. Členové zastupitelstva města obdrţeli spolu s pozvánkami návrh
rozpočtu města na rok 2011 spolu se závaznými ukazateli. Návrh rozpočtu
byl zveřejněn na úřední desce. Starosta konstatoval, ţe připomínky
k návrhu rozpočtu nebyly na MěÚ doručeny ţádné.
Komentář k návrhu rozpočtu podal starosta. Rozpočet města je navrhován
jako vyrovnaný. Nejsou v něm pojaty přísliby úhrady zateplení objektů MŠ
a ZŠ Paskov, rovněţ tam není zapojen přebytek hospodaření za rok 2010.
V případě přiznání dotace bude provedeno rozpočtové opatření.
Ing. Pauk poţádal opravu formulace, ţe příslib byl doručen na dotaci na
zateplení objektů MŠ a ZŠ Paskov, a ţe teď je na vedení města, aby SFŢP
mohl připravit příslušné dotační smlouvy.
Starosta uvedl, ţe nechce rozvádět polemiku, jitřit atmosféru jednání
tohoto zastupitelstva, jehoţ hlavním úkolem bylo přijmout rozpočet na rok
2011, proto se ani nevyjadřoval ke vzneseným připomínkám, ale v této
chvíli není písemné potvrzení o přiznání dotace.
Další dotazy nebyly.

Zastupitelstvo města schválilo
a) rozpočet města na rok 2011:
příjmy celkem ve výši
financování celkem
celkové zdroje ve výši
běţné výdaje celkem
kapitálové výdaje
rezerva
celkem výdaje vč. rezervy

11 21 hlasy:
:
:
:

50.553,7 tis. Kč
11.334,0 tis. Kč
61.887,7 tis. Kč

:
:
:
:

34.674,2
22.223,0
4.990,5
61.887,7

tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč

b) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy č. 10a.
c) závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace
Mateřskou školu Paskov a Základní školu Paskov dle přílohy 10 b.
11. Rozpočtový výhled obdrţeli členové zastupitelstva města u prezence.
Starosta sdělil, ţe ze zákona není povinné zpracování rozpočtového
výhledu, ale v našem případě, kdy je čerpán úvěr, banka poţaduje, aby
rozpočtový výhled schválen. K návrhu připomínky nebyly.
Zastupitelstvo města schválilo 21 hlasy rozpočtový výhled Města Paskov na
léta 2012 – 2015
12. Majetkové záleţitosti předloţil Ing. Klimunda
a) Prodej městského pozemku parc.č. 406/3 a části městského pozemku 404/2
vše k.ú. Paskov byl zveřejněn na úřední desce. V době zveřejní prodeje
uvedených pozemků na úřední desce zaslal písemný nesouhlas s tímto
záměrem pan Ing. Tomáš Holek, bytem Paskov, Národního odboje 87 – viz
příloha k bodu programu č. 12 a). Protoţe se do termínu konání
zastupitelstva města nepodařilo najít shodu mezi paní Jolanou Bosákovou a
panem Ing. Tomášem Holkem navrhnul pan Ing. Klimunda prodej pozemku
odloţit. Protinávrh podán nebyl.
Zastupitelstvo města odloţilo 20 hlasy (přítomno 20 členů ZM) prodej
městského pozemku parc.č. 406/3 a části městského pozemku 404/2 vše k.ú.
Paskov do doby dohody sousedních vlastníků pozemků.
b) Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy, 1 člen ZM se zdrţel hlasování
(přítomno 20 členů ZM) bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 218/5 a parc. č.
218/6 vše k.ú. Oprechtice ve Slezsku.
c) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasy nesouhlas společnosti
ZCC-Technic s.r.o. s kupní cenou části pozemku PK 1858 k.ú. Paskov a
odstoupení od záměru koupě.
13. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasy zápis z kontroly
hospodaření DSO Region Slezská brána.
14. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 21 hlasy rozpočet svazku obcí
Regionu Slezská brána na rok 2011.

- 12 15. Starosta informoval, ţe společnost Advanced World Transport a.s.
vyvíjí úsilí na obnovu autobusových zastávek „Důl Paskov“ po obou
stranách na komunikaci III. třídy č. 4705, v souvislosti se zrušením
bývalého autobusového stanoviště před správní budovou dolu.
Správce dotčené komunikace, Správa silnic MSK, se záměrem souhlasí
s podmínkou, ţe po obnově nebudou samotné zastávky a chodníky kolem
zálivů jejím majetkem.
Společnost AWT a.s. zaslala dopis, ve kterém uvádí, ţe po předjednání
s vlastníkem komunikace III/4705, KÚ MSK, je nejvhodnější bezplatný
převod mezi subjekty spravovanými státem, v konkrétním případě převod
majetku na město Paskov.
V případě souhlasu Města Paskov s uvedeným řešením zůstane závazkem AWT,
a.s. zajištění a úhrada nákladů spojených s přípravou podkladů a
realizací převodu majetku.
MUDr. Oţana uvedl, ţe z uvedeného vyplývá pro město povinnost údrţby
autobusových zastávek.
Mgr. Raška uvedl, ţe při rozhrnování sněhu z vozovky komunikace bude sníh
nahrnut na zastávku.
Pan Šugar doporučil řešit tuto situaci přijetím místní vyhlášky.
Zastupitelstvo města vyslovilo 21 hlasy předběţný souhlas s převodem
stavby autobusových zastávek u bývalého Dolu Paskov a to po jejich
bezzávadném provedení, do majetku města.
16. Diskuze
a) MUDr. Haladejová upozornila na pravopisné chyby, které jsou v návrhu
rozpočtu.
b) Paní Fridrišková uvedla, ţe ořez stromu, o kterém hovořil Ing. Pauk,
poţadovali občané z důvodu, ţe větve stromů zakrývaly veřejné osvětlení a
zasahovaly také do komunikace. Občané vzhledem k svému věku nebyli
schopni si to sami ořezat.
K poţadavku paní Sýkorové uvedla, ţe ví, ţe občané na ulici na Kopečku
trpí vodou z polí po dobu cca 15 let.
Opětovně poţádala o lepší zabezpečení plotových rámků na místním
hřbitově. Jsou stále jen přidrátovány.
Starosta konstatoval, ţe důvodem vzlínání vody v oblasti ulice Mitrovické
i na ulici Na Kopečku je přerušení meliorací stavbou silnice I/56 a
obsluţnou komunikací. V případě problémů s vodou u pana Ing. Marenčoka,
byl prohlouben příkop.
Dále uvedl, ţe se dotazoval na lhůty výstavby protihlukové stěny podél
silnice I/56. Bylo mu sděleno, ţe bylo provedeno měření hluku na všech
silnicích a dálnicích v Moravskoslezském kraji. Pořadí realizace stěn
byla stanovena podle výše naměřeného hluku – stupně zdravotního ohroţení
občanů bydlících okolo těchto komunikací.
V Paskově je výstavba I. etapy protihlukové stěny plánována v roce 2015,
II. etapa 2017.
Dále starosta informoval, ţe dne 17.6.2011 pořádá DSO Olešná Olympiádu za
účasti všech škol svazku.

- 13 Proběhl další kontrolní den pro stavbu cyklostezky Ostrava – Beskydy,
byly schváleny zadávací podmínky pro výběrové řízení. Úsek v Paskově bude
převáţně realizován aţ v roce 2012, do té doby Povodí Odry provede
navýšení hráze.
Mgr. Raška uvedl, ţe bydlí v oblasti, kde je voda zatápí stále.
V minulosti byly příkopy, které občané zasypali. Společnost DIAMO
přislíbila a projektově zajišťovala úpravu příkopu na ul. Mitrovické, ale
fyzicky neprovedla nic.
Zapsala: Strnadlová
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Ing. Roman Soška
MVDr. Zdeněk Pejhovský
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