Zápis
z 17. zasedání Zastupitelstva města Paskov konanéhodne 13. 12. 2021
v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově

Přítomno: 16 členůzastupitelstva města (příloha č. 1)
Omluveni: Ing. Milan Klimunda, Markéta Maluchová, Mgr. Kristýna Šircová, Bc. Dominik Havlík,
Jiří Kupka

Hosté:

(příloha č. 2)

Doba zahájení zasedání: 17:00 hodin.
Zasedání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta města Paskov pan Petr Baďura.
Pozvánky na zastupitelstvo byly zastupitelům odeslány v řádném termínu, rovněž oznámení
o konání zastupitelstva bylo vyvěšeno na úřední desce v zákonem daném termínu (příloha č. 3),
včetně elektronické úřední desky a na vývěskách města.

Starosta upozornil, že ze zasedán? zastupitelstva je pořizován audiozáznam a na povinnost
dodržovat protiepidemická opatření v průběhujednání.

Byla navržena změna programu, než jaký byt uveden na pozvánkáchbylo navrženo doplnit
body:

.
.

Dílíngová smlouva, bod bude zařazen do programu jako bod č. 13
Plán financování vodovodů a kanalizací, bod bude zařazen do programu jako
bod č. 14

.

Pověření člena ZM k přijmutí sňatečního prohlášení snoubenců, bod bude zařazen
jako bod č. 15

.

OZVč. 7, bod bude zařazen jako bod č. 16

Program
1.
Schválení programu ZM
2.
Určení ověřovatelů zápisua usnesení
3.

Určení zapisovatele ZM

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města
Informace o činností orgánů města mezi 15. a 16. zasedáním Zastupitelstva města
Rozpočtováopatření č. 7/2021
Rozpočet města na rok 2022
Příspěvek do Sociálního fondu Městského úřadu Paskov a jeho užití v roce 2022
Obecnězávaznévyhláškyměsta č. 1-6

10.

Smlouvy o neinvestiční dotaci na rok 2022

11.
12.

Majetkovézáležitosti
Odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupitelé města za druhé pololetí
roku 2021

13.

Dílingová smlouva mezi Městem Paskov a OSOB

14.

Plán financování vodovodů a kanalizací

15.
16.
17.
18.

Pověření člena ZM k přijmutí sňatečního prohlášení snoubenců
OZVč. 7
Záležitosti organizační a informační povahy
Závěr

Zápis
z 17. zasedání Zastupiteistva města Paskov konanéhodne 13. 12. 2021
v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově

1. Schválení programu
Navržený programjednání 15. Zastupitelstva byl schválen
Hlasování; Pro: 14 Proti: O Zdrželose:0

(přítomno 14)

2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Starosta navrhl dva ověřovatele zápisu a usnesení pana Ing. Bc. Rudolfa Šugara a pana Bc.
Petra Michnu.

Zastupitelstvo města Paskov schválilo dva členy ZM za ověřovatele zápisu a usnesení: pana
Ing. fic. Rudolfa Šugaraa pana Bc. Petra Michnu.
Hlasování: 12-0-2(14)
3. Určení zapisovatele ZM

Starosta navrhl určitzapisovatele Ing. Václava Bukovského.
Zastupitelstvo města Paskov schválilo zapisovatele Ing. Václava Bukovského.
Hlasování: 14-0-0(14)
4. Kontrola usnesení

Starosta informoval, že na 16. zastupitelstvu nebyly přijaté žádné usnesení, z nichž by vyplývaly
úkoly s termínem plnění k dnešnímu dni.

Zastupitelstvo města Paskov bere na vědomí kontrolu plněni usnesení z 16. zasedání
Zastupitelstva města.

5. Informace o činnosti orgánůmezi 16. a 17. ZM
Zprávu o činnosti rady města mezi 16. a 17. zasedáním zastupitelstva města podal starosta. Rada
města se mezi zasedáními zastupitelstva konala 2 x dne, 24. 11. 2021, 8. 12.2021.
Na 77. schůzi Rada města projednala:

-Termíny jednání Rady městaa Zastupitelstva městav roce 2022
-Dodatekč. 4 ke Smlouvěo poskytnuti finančního příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti území městaPaskov městskou hromadnoudopravou
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

-ZŠ-Vyřazovací protokol č. 5/2021
-Vybrala nejvýhodnější nabídku na zakázkumalého rozsahu s názvem
"Rekonstrukce výtahu v budověZámek Paskov"
-Stanovila výši nájmu pronajatých pozemků na rok 2022
-Stanovila ceny nájmu v městských bytech pro rok 2022

Zápis
z 17, zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 13. 12. 2021
v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově

-Schválila Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru mezi občany města Paskov a
Městem Paskov

-schválila Smlouvu na Nákup osobního automobilu ŠKODA Fabia Combi
-Návrh rozpočtu města Paskov na rok 2022

-Vybrala nejvýhodnější nabídku na zakázku malého rozsahu s názvem "NOVÁOTOPNÁ
SOUSTAVABYTOVÉHODOMUNÁDRAŽNÍ34, PASKOV"
Na 78. schůziRada města projednala:
-Smlouvu o připojení k distribuční soustavě plynu objektu Nádražní 7 se společností GasNet,
s. r. o.

-Žádosto dotaci na realizaci projektu s názvem "Oprava místní komunikace na úl. Kirilovova"
- Dar dárci krve - l

-Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací-dnes v ZM

-Rámcová smlouva o depozitech-dnes v ZM
-Zpracování studie proveditelnosti a žádostio dotaci pro projekt s názvem "Denní stacionář
Paskov"

-Žádost společnosti GASTRO OSTRAVA s. r. o. o pronájem nebytových prostor v Paskově, na
ulici Nádražní č. p. 39 (restaurace)

-Cenovou nabídku na výkon dotačního managementu na akci "Rekonstrukce BD na úl.
Nádražní 7, Paskov" od spol. ASA expert a. s.

-SchválilaDarovací smlouvy na poskytnutí finančního daru mezi občany města Paskov a
Městem Paskov

Za Finanční výbor podal zprávu Ing. Michálek. Členové R/ se mezi 16. a 17. zasedáním
zastupitelstva města sešli 2x a to 18. 11.2021 a 23. 11.2021 a projednali: viz Příloha č. 4
Kontrolní výbor informaci podal starosta Kontrolní výbor se mezi 16. a 17. zasedáním
zastupitelstva sešel 1 x a to 18. 11. 2021, kde byly projednány žádosti o dotace.

Za Osadní výbor podal informace pan Staněk. Osadní výbor se mezi 16. a 17. zasedáním
zastupitelstva nesešel.
Na zastupitelstvo se dostavila zastupitelka paní Jarmila Lišková

Za Komisi pro školství, vzdělávání, kulturu a sport podala informaci paní Bc. Klimundová.
Komise se mezi 16. a 17. zasedáním zastupitelstva města nesešla.

Za Komisi pro územní rozvoj, životní prostředí a bytový fond města podal informace
předseda Bc. Michna. Komise se mezi 16. a 17. zasedáním zastupitelstva města se nesešla.

Zápis
z 17. zasedání Zastupitelstva města Paskov konanéhodne 13. 12. 2021
v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově

Za Komisi pro dopravu, veřejný pořádek a prevenci kriminality podal informaci Ing Krejčí
Komise se mezi 16. a 17. zasedáním zastupitelstva městase nesešla.
Za Sbor pro občanské záležitosti podal informaci starosta. Sbor pokračuje ve své činnosti
předává dary a přivítal novéhoobčánkaPaskova.
Za Letopiseckou a dokumentační komisi podal informaci starosta. Komise se mezi 16. a 17.
zasedáním zastupitelstva se nesešla.
Za Komisi pro péči a přírodní a kulturní památky podal informaci starosta, komise se nesešla.

Starosta dále informoval, že předvánoční Zpravodaj vyšel a byl již distribuovándo poštovních
schránek.

Zastupitelstvo města Paskov vzalo na vědomí informace o činnosti orgánůměsta mezi 16. a 17.
zasedáními Zastupitelstva města Paskov

6. Rozpočtová opatření č. 7/2021

Starosta zastupitele seznámilz hlavními změnamiv rozpočtu na straněpříjmů i výdajů.
Na straněpříjmů je to navýšeniodpisůobou příspěvkových organizací, dotace pro ZŠPaskov
"OP Potravinová a materiální pomoc", 1. část dotace "Sběrný dvůr", finanční příspěvek Lenzing
Biocel Paskova. s. na vybaveni Hasičskézbrojnice Paskov a příjem z termínovaných vkladů.
Na straněvýdajůdotace pro ZS Paskov"OPPotravinováa materiální pomoc", PD"Nadstavba
školní družiny", výnosyz termínovaných vkladůa zbytek budezaúčtovándo rezervy
Zastupitelstvo Rozpočtové opatření č. 7/2021 projednalo a schválilo.
Hlasování: 15-0-0(15)

Zápis
z 17. zasedání Zastupitelstva města Paskov konanéhodne 13. 12. 2021
v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově

Zastupitelstvo Města Paskov dále projednalo předložené závaznéukazatele rozpočtu.
Závazným ukazatelem je odvětvové třídění (paragraf) a neinvestiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím (neinvestiční příspěvek na činnost MS, ZŠ).
Zastupitelstvo Města Paskov předložené závazné ukazatele rozpočtu schválilo.
Hlasování: 15-0-0(15)

Zastupitelstvo Města Paskov projednalo návrh na pověření Rady města Paskov v souladu s §
102, odst, 2 písm. a) zákona č. 128/2000 o obcích v platném znění v těchto jednotlivých
bodech:

1) Provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kčv rámci příjmové třídy nebo
výdajových paragrafů (odvětvové třídění) schváleného rozpočtu města Paskov na
rok 2022

2) Prováděním úpravrozpočtu městav nelimitující výši týkajících se nezbytného
vrácení dotačních prostředků poskytovateli z jakéhokoli oprávněného důvodu
týkajících se rozpočtového roku 2022

3) Aktuálním rozhodováním spolu s následnýmschválením úpravrozpočtu města
v neomezené výši s cílem získání jakýchkoliv dotací do rozpočtu 2022 v zájmu
města Paskov

4) Přijetím veškerých dotací, transferů, darů, příspěvků, popř. jiných příjmů
v neomezené výši do rozpočtu města Paskov týkajících se rozpočtového roku 2022

Zastupitelstvo Města Paskov schválilo pověřeni pro radu Města Paskov v souladu s § 102,
odst. 2 písm. a) zákona6, 128/2000o obcích v platnémznění bodech 1-4dle návrhu.
Hlasování: 15-0-0(15)
8. Příspěvek do Sociálního fondu Městského úřadu Paskov a jeho užití v roce
2022
Starosta informoval zastupitele, že součástí rozpočtu městaje i Sociální fond, k jehož čerpání je
nutno zpracovat Zásady, v nichžje určeno na co je možno použit finanční prostředky fondu a
v jakých výších. Z tohoto důvodujejako každoročněnutno pověřit starostu městatvorbou těchto
Zásad.

Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí, projednalo a pověřilo starostu města Paskov pana
Petra Baďurutvorbou "Zásadpro čerpáni prostředků sociálního fondu v roce 2022".

Hlasování: 15-0-0(15)

Zápis
z 17. zasedání Zastupitelstva města Paskov konanéhodne 13,12, 2021
v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově

7. Rozpočet města na rok 2022

Starosta informoval zastupitele, že Rada města svým usnesením 14/77/2021 doporučila
zastupitelstvu schválit rozpočet města na rok 2022 v předložené podobě a dáte seznámil
zastupitele s návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2022, v návrhu jsou:
Příjmy celkem
Financování celkem

Celkové příjmy a financování
Běžnévýdaje celkem
Kapitálovévýdaje celkem
Rezerva

Celkovévýdaje včetně rezervy

96. 466. 100,-K6
83. 333.000,- Kč
179.799.100,- Kč
82.208.000,- Kč
23. 950. 000, - Kč
73. 641. 100,-Kč
179.799. 100,-Kč

Starosta informoval zastupitele, že rozpočet byl sestavován konzervativně tak, že se při
sestavování pracovalo se snížením příjmů o 10 %. Přesto rozpočetpokrýváveškeré
potřeby.

Starosta dále zastupitele informoval o důvodech výše rezervy a jejího použití. Využít by se
mělapřevážně pro vybudování novékanalizacea projektové dokumentace pro kanalizaci
nejen v Paskově, ale i v Oprechticích, dále na GO ulice Kirilovova včetně kanalizacea dále
na GO bytovéhodomu č. 7.

Rezervav uvedenévýši bude uložena na termínované vklady, což budeme řešit v dalším
bodujednáni, který byl dodándo programu zastupitelstvajako bod. č 13.
Zastupitelstvo Města Paskov návrh rozpočtu projednalo a schválilo rozpočet města Paskov
na rok 2022.

Hlasování: 15-0-0(15)

Starosta informoval zastupitele o skutečném naplňování rozpočtu letošního roku, kdy příjmy ke
konci listopadu jsou ve výši 100 %.

Dálestarosta informoval o stavechfinančních prostředků na účtecha o výši úvěruk 13. 12.2021
Na účtech je celkem 100 880 171, 53 Kč

Uvěř

80 555 555, 75 Kč

Zápis
z 17. zasedání Zastupitelstva města Paskov konanéhodne 13. 12. 2021
v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově

Zastupitelst/o požadovalo Směrnici-Zásadv předložit na následujícím zastupitelstvu

Ing. Michálek-požadovalinformaci,jak vysokýje příspěvek na stravování ze SF
-navrhoval stravenkový paušál, o tomto návrhu se nehlasovalo
-měla by se podpořit školní jídelna odběrem obědůzaměstnanci města

Starosta-jeto jediný benefitzaměstnanců,měl by se zachovat
Ing. Krečmerová-podpora jídelny je důležitá, ale souhlasí se starostou, ale zároveň by se měl
podporovat vlastní subjekt

Bc. Michna-benefit by se měl zachovat, ale zároveň nenutit zaměstnance obědy odebírat, jeho
vlastní zkušenostovšemje taková, že se to nedájíst
Bc. Klimundová-součastná výše stravenky je vyhovující, aby bylo možné se najíst v restauraci,
-někteří zaměstnanci obědy odebírají

-zaměstnancistravenky vnímají jako benefit, vyhovujejim a jsou si vědomi i výše
MUDr. Ožana-copřinese škole odběrobědůzaměstnanciměsta
Starosta-velmi komplikovanáotázka, některévěci ověříme

Kunát-rozhodnutí vnímám tak, že buďchceme dát benefít nebo nechceme a jak si ho
zaměstnancivyčerpají je na jejich vůli

Starosta zároveň předložil zastupitelstvu Rozpočet sociálního fondu na rok 2022, který se tvoři
přídělem finančních prostředků 4, 5 % z objemu hrubých mzdových prostředků pracovníků MěŮ
a uvolněných funkcionářů ZM. Rozpočet je výši 724 000, -Kč tisíc korun
Zastupitelstvo předložený rozpočet projednalo a schválilo ve výši 724 000, - Kč.

Hlasování: 14-1-0(15)

Zápis
z 17 zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 13. 12. 2021
v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově

9. Obecnězávaznévyhlášky města č. 1-6
Starosta seznámil zastupitele s důvody, proč se ruší stávající OZV Z důvodu rušení OZVje
třeba přijmou OZV, kteréjiž nevyhovující vyhláškyzruší. Toje první z nových pnpravených
OZV, kteréjiž kontrolovali úředníci MV. MV sjednocuje zněni OZVz důvodu, že bude vytvořen
celostátní rejstřík stejně jako u Zákonů,
9. 1. 0ZV6. 1 Zruěovací

Zastupitelstvo OZVč. 1 projednalo a schválilo
Hlasování: 15-0-0(15)

Bc. Michna-dají se v OZVupravit tak, abyveřejně přístupné akce nemohl dělatkaždý?
Starosta-je to ve vyhláškách

Ing.Šugar-vOZVo zákazupožívání alkoholu naveřejných místech není mezi povolenými místy
uvedena Cukrárna, čímž ji v podstatězavřeme
Starosta-prověříme, jak Cukrárnu do OZV začlenit
Tajemník-změní se Příloha OZV

9. 2. OZVč. 2 MP ze vstupného

U této vyhlášky v podstatě nedošlo k žádným zásadním změnám, co je zásadní nedošlo
k navýšení poplatků.

Zastupitelstvo návrh vyhlášky č. 2 projednalo a schválilo.
Hlasování: 15-0-0 (15)

9. 3, OZV č. 3 MP za zaboř veřejného prostranství

U záboruveřejného prostranství došlo k jedinézměně,co se týkávýše poplatků, a to u
reklamních akcí, kde se zvýšil poplatek z 5, -Kč na 10 Kč.
Zastupitelstvo návrh vyhlášky č. 3 projednalo a schválilo.
Hlasování: 15-0-0(15)

Zápis
z 17. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 13. 12. 2021
v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově

9. 4. 0ZVč. 4MPzepsů

U OZVtýkající se MPze psa došlo k několikazměnám,doplňovalyse varianty pro občany nad
65 let a dále za psy, kteří hlídají v objektech, u ostatních variant došlo k upřesnění a doplnění
dle dikce MV.

Zastupitelstvo návrh vyhlášky č. 4 projednalo a schválilo.
Hlasování: 15-0-0(15)
9. 5. OZV č. 5 Alkohol na veřejných prostranstvích

OZVřešící ožívání alkoholu na veřejných prostranstvích zvětšujeúzemí kde se alkohol nesmí
požívat. Do vymezených míst byl zahrnutpark a nejbližší přilehlé ulice.
Zastupitelstvo návrhvyhláškyč. 5 projednalo a schválilos tím, že se do přílohy doplní
Cukrárnajako místo, kdeje možno alkohol poskytovat.
Hlasování: 15-0-0(15)
9. 6. OZV č. 6 Noční klid

OZV řešící noční klid jasně vymezila akce, které mohou být organizoványpo 22 hodině,jinak
platí noční klid od 6, 00 do 22, 00.

Zastupitelstvo návrh vyhlášky č. 6 projednalo a schválilo.

Hlasování: 15-0-0(15)

lO. Smlpyyv o neinvestiční dotaci na rok 2022

Starosta zastupitelům připomněl, že na minulém 16. zastupitelstvu města bylo schváleno
rozdělení neinvestičních dotací na rok 2022 pro jednotlivé spolky a organizace.
Na dnešním zastupitelstvu se schválí dotace nad 50 000, -Kč smlouvy jednotlivých žadatelů,
ostatní smlouvy budou projednánya schváleny na RM dne 22. 12.2021.

Ing. Michálek-dosmluv je třeba naspecifikovatpřesně účel přidělení dotačních prostředků a
vyžadovat následněvyúčtování dle této specifikace, bude snadnější kontrola
Ing. Krečmerová-spolkya oddíly by měly mít povinnost dávat informace o činnosti a využití
dotačních titulů

Bc. Klimundová-dosmluv by se měla doplnit povinnost poskytovat fotografie z akcí.

Na jednání zastupitelstva se dostavila paní lva Vaňková

Zápis
z 17. zasedání Zastupitelstva města Paskov konanéhodne 13. 12. 2021
v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově

10. 1. Vzor"Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace"

Zastupitelstvu byl předložen vzor "Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace", který bude použitý
pro všechny žadatele o neinvestiční dotaci pro rok 2022.

Zastupitelstvo vzor smlouvy schválilo.

Hlasováni: 16-0-0(16)

10.2. HázenáPaskov

Oddíl Házená Paskov požádal o neinvestiční dotaci ve výši 450 000, - Kč, zastupitelstvo na
doporučení FV navrhlo výši dotace 450 000, -Kč.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 450 000, -Kč.
Hlasováni: 16-0-0(16)

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o neinvestiční dotaci pro Házenou Paskov.
Hlasování: 16-0-0(16)

10.3. Pionýrskáskupina Paskov
Pionýrská skupina Paskov požádala o neinvestiční dotaci ve výši 130 000, -Kč, zastupitelstvo na
doporučení FV navrhlo výši dotace 130 000, -Kč.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 130 000, -Kč.
Hlasování; 16-0-0(16)
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o neinvestiční dotaci pro Pionýrskou skupinu Paskov.
Hlasování: 16-0-0(16)

10. 4. Klub důchodců_Paskov

Klub důchodců Paskov požádal o neinvestiční dotaci ve výši 85000, -Kč, zastupitelstvo na
doporučení R/ navrhlo výši dotace 85 000,-Kč.

Zastupitelstvo schválilo poskytnuti neinvestiční dotace ve výši 85 000, -Kč.
Hlasování: 16-0-0 (16)

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o neinvestiční dotaci pro Klub důchodců Paskov.
Hlasování: 16-0-0(16)
10. 5. Sbor dobrovolných hasičů Oprechtice

Sbor dobrovolných hasičů Oprechtice požádat celkem o neinvestiční dotaci ve výši 93 500, -Kč,
zastupitelstvo na doporučení R/ navrhlo výši dotace 93 500, -Kč.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 93 500, -Kč.
Hlasování: 16-0-0(16)

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o neinvestiční dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Oprechtice.
Hlasování: 16-0-0(16)
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10.6. Spolek PO SŮSEDSKU
Spolek PO SUSEDSKU neuvedl v žádosti žádnou částku, zastupitelstvo na doporučení FV
navrhlo výši dotace 95 000,-Kč.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 95 000, -K6.
Hlasování: 16-0-0(16)

Zastupitelstvo schváliloSmlouvu o neinvestiční dotaci pro Spolek POSÚSEDSKU.
Hlasování: 16-0-0(16)

10.7. Oddíl PASKOVSAURIANS
Oddíl PASKOV SAURIANS požádal o neinvestiční dotaci v celkové výši 580 000,-Kč,
zastupitelstvo na doporučení FV navrhlo výši dotace 580 000, -Kč.

Zastupitelstvoschváliloposkytnutí neinvestiční dotace ve výši 580 000,-Kč.
Hlasování: 16-0-0(16}
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o neinvestiční dotaci pro PASKOV SAURIANS.
Hlasování: 16-0-0(16)

10. 8. Sbor dobrovolných hasičů Paskov
Sbor dobrovolných hasičů Paskov požádal o neinvestiční dotaci ve výši 143000, -Kč,
zastupitelstvo na doporučení FVnavrhlo výši dotace 143 000,-Kč.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 143 000, -Kč.

Hlasování: 16-0-0(16)
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o neinvestiční dotaci pro Sbordobrovolných hasičůPaskov
Hlasování: 16-0-0(16)

10.9. TJ Paskov
TJ Paskov požádal o neinvestiční dotaci ve výši 61. 500,- Kč, zastupitelstvo na doporučení FV
navrhlo výši dotace 61 500, -Kč.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 61 500, -Kč.
Hlasování: 16-0-0(16)
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o neinvestiční dotaci pro TJ Paskov.
Hlasování: 16-0-0(16)

10. 10. Podané ruce
Podané ruce-osobní asistence požádal o neinvestiční dotaci ve výši 120. 000, - Kč, zastupitelstvo
na doporučení FV navrhlo výši dotace 120 000, -Kč.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 120 000,-KĎ.
Hlasování: 16-0-0(16)
Zastupitelstvo schváliloSmlouvu o neinvestiční dotaci pro Podanéruce-osobní asistence.
Hlasování: 16-0-0(16)
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10. 11. Římskokatolická farnost Paskov

Římskokatolická farnost Paskovpožádalao neinvestiční dotacivevýši120000, - Kč.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 120 000, -Kč.
Hlasování: 16-0-0(16)

ZastupitelstvoschváliloSmlouvu o neinvestiční dotaci pro Římskokatolickoufarnost Paskov
Hlasování: 16-0-0(16)

Před hlasováním vystoupil místní farář, ve vystoupení zdůvodnil požadavek neinvestiční dotace
a jako účel použití uvedl částečný příspěvek na krov kostela. Ve svém vystoupení zároveň
pnpomenul jek farnost vychází vstříc městu.

11.Majetkové záležitosti

11. 1. Nákup pozemku parc. č. 210 k. ú. Paskov, druh pozemku ostatní plocha, o
výměře 1195 m2 od manžeLů

Starosta seznámil zastupitele s tím, že Rada města na své 78. schůzi dne 08. 12. 2021 pod bodem
4/78/2021 projednala a doporučila ZM nákup pozemku parc. č. 210 k. ú. Paskov od manželů f
l, 739 21 Paskov. Pozemek

parc. č. 210 k. ú. Paskov je součástí místní komunikace. Znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny
a odhady nemovitostí, vypracoval znalecký posudek č. 3291-40/72-2021 dle něj cena pozemku
parc. č. 210 k. ú. Paskov činí 115 800,- Kč. Manželé -i souhlasili s prodejem uvedeného
pozemku za cenu vyčíslenou ve znaleckém posudku.

Zastupitelstvo nákup pozemku, na základě doporučení RM usnesení 4/78/2021 projednalo, a za
cenu určenou dle znaleckéhoposudku 115 800,-Kč schválilo.

Hlasování: 16-0-0(16)
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12. Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupitelé města za druhé pololetí
roku 2021

Starosta seznámil zastupitele, žeje připraven ke schválení materiál, kterým v případě schválení
dostanou odměnu za celoroční práci pro město Paskov členové výborů a komisí, kteří nejsou
zastupiteli města, ale bezjejichž prácebychomse obešlijen s těží. Odměnypro tyto funkcionáře
jsou v celkovévýši 56 500,-Kč, s tím, že zajedno zasedánije odměnave výši 500,-Kč.
Zastupitelstvo materiál projednalo a schválilo 56 500, - Kč na odměny členů výborů a komisí.
Hlasování: 15-0-0(15)
2 jednání se vzdálila Bc. Klímundová

13.Dílinaová smlouva mezi Městem Paskov a OSOB
Starosta informoval zastupitele, že vedení města hledá způsob, jak ochránit finanční prostředky
před vysokou inflací. Jsou různé možnosti, ale v současné době by bylo vhodné uzavřít tzv.
Dílingovou smlouvu s peněžním ústavemv němžmámeveškeréfinanční prostředky. Pouzavřeni
můžeme telefonicky přesouvat peníze na termínované vklady. Důvodem je i například to, že jsme
schopni překrýt úrokovou sazbu úvěru, to znamená máme na úvěru nižší úrok než na
termínovaných vkladech, které bychom využívali. Rada města Dílingovou smlouvu na svém 78.
zasedán? projednala a doporučila ZM usnesení č. 9/78/2021 Dílingovou smlouvu schválit.
Zastupitelstvo Dílingovou smlouvu projednalo a schválilo.

Hlasování: 15-0-0(15)
14. Plán financovámyodQyodů a kanalizací

Starosta seznámil zastupitele se zákonnou povinností měst, která spočívá v povinnosti vyh/ářet
každoročně na speciální analytický účet, který je součástí našeho účetnictví účet určitou finanční
částku, která je použita v případě, že dojde k velkým opravám na stávajících vodovodech a
kanalizaci. Proto SmVaKzpracoval návrh Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro
období 2021-2030, který vychází z údajůmajetkové evidence a stáří zařízení. Rada města Plán
financování vodovodů a kanalizaci projednala na svém 78. zasedání a doporučila usnesením č.
8/78/2021 Plán přijmout a zároveňnavrhla rezervu pro rok 2022 a každý následující až do roku
2030 ve výši 1 milión korun.

Zastupitelstvo Plán obnovy vodovodůa kanalizací pro období 2021-2030 projednalo a schválilo.
Hlasování: 16-0-0 (16)
Zastupitelstvo dále projednalo výši finanční rezervy a doporučenou částku ve výši jeden milión

korun českých schválilo pro rok 2022 a další roky až do roku 2030 dle navrženého Plánu.
Hlasování: 16-0-0(16)
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15.Pověření člena ZM k přijmutí sňatečního prohlášení snoubenců
Starosta informoval zastupitele, že RM byla adresována žádost pana Miroslava Staňka, v níž

zádáo pověření k Přijímání sňatečního prohlášení snoubenců. Jelikož bylyosoby tímto pověřeny

Zastupitelstvem, předkládá tuto žádost ke schválení příslušnému orgánu.'

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Miroslava Staňka a schválilo její pověření k přijímání
sňatečnéhoprohlášení snoubenců.

Hlasování: 14-0-1 (15)
Z jednání se vzdálil MUDr. Ožana

16. 0ZV č. 7 Obecní systém odpadového hosDodaretvj

Starosta zastupitele seznámil s nutností přijmout OZV, která řeší systém odpadového
hospodářství to znamená, kdo je vlastník odpadu, najaké složky se odpad dělí, kde se odpad
soustřeďuje, jak probíhá svoz a kde se odevzdávají některé druhy odpadu, l k této OZV dalo
souhlasnéstanovisko MVa bude zařazena do registru, pokud bude schválena.
Zastupitelstvo OZVo odpadechprojednalo a schválilo.
Hlasování: 15-0-0(15)

17. Záležitostí oraanizačni a informační povahy

Ing. Bělik-Naražní-asfaltováni proběhlo v náhradním termínu, chodníky se budou ještědodělávat
-Sběrný dvůr-původní termín 25. 11. 2021 firma nedodržela v současnosti nejsou schopni
položit asfaltové povrchy, pokuta za nedodržení termínu je cca 9 500, -Kčdenně, pokud

se asfalt položí až v březnu bude pokuta kolem jednoho miliónu, hledá se řešení celé
situace, hlavně plateb.

Starosta-mformoval o některých věcech spojených s kanalizací: Pilíkyjsou povoleny do roku
2023, projekt na kanalizaci Paskova bude v roce 2022 a realizace 2023,

Oprechtice mají návaznost na opravu silnice lil. třídy v majetku MSK

-proběhlo Jednání DIAMO, MMO, požadují změnu územního plánu-zasypaný Pilík, který
je z větší části na území Hrabové by měl změnit účel využívání a být veden jako
lesopark

-proběhlo zasedání starostů RSB, kde se schválil rozpočet

-COVID-omezuje provoz úřadu a omezuje kulturně společenský život, bylijsme nuceni
zrušit několik akcí

-personální problémy na radnici-výpověď matrikářky, podařilo se vyřešit, nový
zaměstnanec by měl nastoupit 21. 12. 2021

MUDr Ožana-chápešpatnépočasí v případě stavby Nádražní, ale mělabysedotáhnout, např
chodníky mají velké mezery mezi jednotlivými dlaždicemi a někdejsou veliké
rozdíly mezi obrubníkem a dlažbou
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Starosta-již jsme oslovili dodavatele, přislíbil nápravu, stavba není převzatá
-v parku leží dřevo, ale z důvodu stěhování se Páchníka se nesmí prodávat, pokyn
k prodeji bude dán MSK

Ing. Bělík-proběhlojednání na odboru dopravy MMFM-řešilo se místo pro přecházení u
podchodu, mělo by se celé revitalizovat a dle množství dopravy by se rozhodlo o
přechodu

-dále se řešila aktivní bezpečnost, členové ZMFM jsou rozděleni 50/50 co se týká
stacionární měření rychlosti

-žádosto dotaci na realizacistavby Kirilovova pro rok 2023, zbývají dva dny na podání
-dotační titul Předzámčí-žádost musí být podána do konce ledna

MUDr. Ožana-bobr se rozmnožil na všech vodních tocích, vyzval zastupitel k prohlídce hrází

18.Závěr
Zasedáni zastupitelstva města bylo ukončeno v 19, 00 hodin.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Prezenční listina hostů

3) Oznámení o konání zastupitelstva
4) Zpráva předsedy FV
Zápis byl vyhotoven dne 14. 12. 2021.

Zapisovatel: Ing. Václav Bukovský

Ověřovatelé: Ing. Bc. Rudolf Sugar

dne

Bc. Petr Michna

dne

starosta města Paskov

dne
Petr Baďura
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