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Noc kos te lů v kos te le
sv. Anny v Pa so hláv káchVážení spo lu ob ča né a milí ná vštěv ní ci obce

Pa so hláv ky, za ča ly prázd ni ny, nej krás něj ší ob do -
bí dětí, kte ré si bu dou užívat za sloužené ho vol na
po škol ním roce a čas do vo le ných pro pře vážnou
vět ši nu pra cu jí cích. Do vol te mi in for mo vat Vás
o dění v obci.

V mě sí ci květ nu byla do kon če na re a li za ce
no vé ho dět ské ho hřiš tě na síd liš ti. Dle zájmu
a in for ma cí ná vštěv ní ků se dět ské hřiš tě dě tem
líbí a hoj ně jej využíva jí. Cel ko vé ná kla dy na vy -
bu do vá ní dět ské ho hřiš tě včet ně par ko vých
úprav jsou ve výši 1,2 mil. Kč. Na dět ské hřiš tě se 
nám po da ři lo zís kat do ta ci od Ji ho mo rav ské ho
kra je ve výši 150.000 Kč. Bohužel již nyní do -
chá zí k ni če ní nově vy bu do va ných prv ků na
hřiš ti. Žádá me ob ča ny, aby ne by li ke své mu oko -
lí lhos tej ní, více si vší ma li, co se ko lem nich děje
a na pří pad né ne šva ry nás upo zor ni li.

V mě sí ci květ nu za ča la re a li za ce za tep le ní
bu do vy ma teř ské a zá klad ní ško ly. Za tep le ní má
být do kon če no nej poz dě ji do kon ce srp na. Dle
po stu pu pra cí by moh la být re a li za ce za tep le ní
ukon če na v před sti hu před plá no va ným ter mí -
nem do kon če ní. Cel ko vé ná kla dy na za tep le ní
bu do vy, na zá kla dě sou těžené ceny, ne pře kro čí
část ku 2 mil. Kč. Pů vod ní roz po čet či nil
3 mil. Kč. Z toho měla zís ka ná do ta ce či nit
1,3 mil. Kč. Díky vy sou těžené nižší ceně bude
i výše do ta ce prav dě po dob ně krá ce na. V rám ci
za tep le ní do chá zí k za tep le ní stro pů a stěn bu do -
vy, na le pe ní izo lač ních fó lií na skla v ok nech
a vý mě na všech dve ří v bu do vě. 

V rám ci au to kem pu Mer kur bylo vy bu do vá -
no dal ších 10 cha tek v cha to vé lo ka li tě v cel ko vé
ceně 1,7 mil. Kč.

Na květ no vém za se dá ní Za stu pi tel stva obce
byly schvá le ny půjč ky z by to vé ho fon du ob ča -
nům obce na re kon struk ci svých domů (za tep le ní,
vý mě na oken a dve ří, opra va stře chy) v cel ko vé
výši 300.000 Kč. Bylo uspo ko je no všech 8 žada -
te lů - ma ji te lů ne mo vi tos tí. 

Pře ji Vám všem, jak ob ča nům obce, tak i ná -
vštěv ní kům naší obce, pěk ně prožité let ní mě sí ce
a na čer pá ní no vých sil do dal ší prá ce či ško ly.

Tomáš Ingr

Okén ko sta ros ty

Z činnosti rady a zastupitelstva

In for ma ce OÚ
Knihov na bude po dobu prázd nin

 ve dnech 1. 7.  -  31. 8. 2011 uza vře na.

Noc kos te lů je akce or ga ni zo va ná na příč círk ve mi po celé naší re pub li -
ce. Ko na la se již po tře tí. In spi ra ce pro ko ná ní Noci kos te lů  se k nám do sta la
z Ra kous ka. Noc kos te lů je  po zvá ním všech lidí dob ré vůle ke spo leč né mu
se tká ní a k ob je vo vá ní krá sy křesťan ských vý tvar ných a ar chi tek to nic kých
po kla dů. Na bí zí možnost ne zá vaz né ho při blížení se a se tká ní s křesťan -
stvím, vy tvá ří prostor pro se tká ní, je ur če na pro co nej šir ší ve řej nost.
Kul tur ní po za dí pro gra mu Noci kos te lů, zpří stup ně ní běžně ne pří stup ných
míst a at mo sfé ra noci dá va jí pří ležitost oslo vit co nej šir ší ve řej nost.

Také v na šem kos te le jsme se le tos po ku si li po pr vé Noc kos te lů uspo řá -
dat. Na pro gra mu byla ko men to va ná pro hlíd ka kos te la, pás mo k po ctě
sv. Anně, hra na var ha ny, možnost vy stou pit na věž a pro hléd nout si ho di -
no vý stroj, s  příp. vy hlíd kou do oko lí. Přes tože bylo hod ně špat né po ča sí
a "lilo jako z kon ve", pře ce jen při šlo ně ko lik zá jem ců z řad re kre an tů. Ško -
da, že z obce kro mě far ní ků, kte ří cho dí do kos te la pra vi del ně, ne při šel
ni kdo. Ur či tě je v na šem kos te le co k vi dě ní. Vel kou zku še nost a zážitek
z této noci mají tedy asi jen or ga ni zá to ři, ale i tak to stá lo za to.

                                                                  Ferbyová L.

Vý pis z usne se ní Rady obce ze dne 30. 5. 2011
RO schva lu je:

- Do da tek č. 1 k Ná jem ní smlou vě č. 9/2010 ze dne 21. 4. 2010 uza vře ný
mezi Obcí Pa so hláv ky a Vod ní zá chran nou službou ČČK Brno - střed,
Kur šo va 24, 635 00 Brno.

- Man dát ní smlou vu č. 1/11 na za jiš tě ní vý ko nu inženýr ské čin nos ti a tech -
nic ké po mo ci sou vi se jí cí s vý ko nem sta veb ní ho do zo ru na stav bě "ZŠ a MŠ
Pa so hláv ky, za tep le ní ob jek tu" uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a P. K.

- zá měr pro nájmu po zem ků na vý sad bu bi o ko ri do rů, bi o cen ter, vě t ro la mů 
a ale jí. Způ so by možnos ti fi nan co vá ní a re a li za ce pre zen to val na jed ná ní
Rady zá stup ce Ob čan ské ho sdružení Ša ro vec.

- hu deb ní pro duk ci a vý jim ku z noč ní ho kli du na zá kla dě žádos ti spo leč nos -
ti Trans por terclub, s. r. o., Příč ní 130/24, 602 00 Brno, a to dne 4. 6. 2011
do 01,00 hod. dne 5. 6. 2011.

- Ná jem ní smlou vu č. 23/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč -
nos tí RE TEX a. s, U Ná d raží 894, 672 01 Mo rav ský Krum lov.

- Ná jem ní smlou vu č. 24/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a Měs tem
Mi ku lov se síd lem Měst ský úřad Mi ku lov, Ná měs tí 1, 692 01 Mi ku lov.

- Ná jem ní smlou vu č. 25/2011 uz.. mezi Obcí Pa so hláv ky a R. B.
- Ná jem ní smlou vu č. 26/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč -

nos tí Prv ní li to myšl ská sta veb ní a. s., Havlíč ko va 1118, 570 01 Li to myšl.
- Ná jem ní smlou vu č. 27/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč -

nos tí FAL CON - Jih la va s. r. o., Žižkova 2049/56, 586 01 Jih la va.
- Ná jem ní smlou vu č. 28/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč -

nos tí PV OSPT PVP SLO VA NY, spol. s r. o., Slo va ny 140, 544 01 Dvůr
Krá lo vé nad La bem.
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- Ná jem ní smlou vu č. 29/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a Kraj skou sprá vou a údržbou sil nic Vy so či ny, pří -
spěv ko vá or ga ni za ce, Ko sov ská 16, 586 01 Jih la va.

- změ nu tva ru kru ho vé ob jízd né křižovat ky z kru hu na elip su 
dle PD "THER MAL PA SO HLÁV KY, a. s. - Tech nic ká
a do prav ní in frastruk tu ra - změ na č. 1".

- Smlou vu č. 01/2011 o od vo zu a zne škod ně ní od pa du, kte rý 
je po dob ný ko mu nál ní mu od pa du, uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a spo leč nos tí AS SIGNE s. r. o., Mer hau to -
va 38, 613 00 Brno.

- Smlou vu č. 02/2011 o od vo zu a zne škod ně ní od pa du, kte rý 
je po dob ný ko mu nál ní mu od pa du, uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a A. B.

- Smlou vu č. 03/2011 o od vo zu a zne škod ně ní od pa du, kte rý 
je po dob ný ko mu nál ní mu od pa du, uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a A. Z.

- Smlou vu č. 04/2011 o od vo zu a zne škod ně ní od pa du, kte rý 
je po dob ný ko mu nál ní mu od pa du uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a A. Z.

- hu deb ní pro duk ci na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti F4 s. r. o.,
Kos mo nau tů 1528/4, 748 01 Hlu čín, v době od 11. 6. 2011
od 13,00 hod. do 02,00 hod. dne 12. 6. 2011, v pro sto ru ob -
čer stve ní U mi ni gol fu. Sou čas ně také schva lu je vý jim ku
z noč ní ho kli du na uve de nou dobu. 

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě o dílo B11 - 007 uza vře ný mezi
Dře vo ar ti kl, spol. s r. o., Uhel ná 2641/4, 669 01 Zno jmo
a Obcí Pa so hláv ky.

- Ná jem ní smlou vu uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo -
leč nos tí Lan d mann s. r. o., Du na jo vic ká 138, 691 81 Bře zí,
v sou la du se zve řej ně ným Zá mě rem obce č. 27/2011.

RO sou hla sí:
- s po skyt nu tím sle vy or ga ni za ci ČASPV při po řá dá ní tur na -

je v kubb a wo od bal lu v ATC Mer kur v mě sí cích září - ří -
jen, dle možnos tí kem pu, tak to:
zá vod ní ci - 160 Kč/lůžko/noc, roz hod čí - 50 Kč/lůžko/noc. 

- s umís tě ním no vé ho ob jek tu - ná po jo vé ho baru s po se ze -
ním nad vod ní hla di nou a roz ší ře ním stá va jí cí půj čov ny
spor tov ní ho vy ba ve ní s ob čer stve ním, na po zem cích
p. č. 3163/112 a 3162/7 v k. ú. Mu šov, o roz mě rech
13,5 x 10 m. 

RO uklá dá:
- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem po zem -

ků, dle pří lo hy, na dobu 10 let. Cena pro nájmu je sta no ve na 
ve výši 1 Kč/rok.

- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem čás ti
po zem ků parc. č. 3163/112 a 3162/7 v k. ú. Mu šov o ve li -
kos ti 135 m2, na dobu 10 let, za cenu 43 000 Kč/rok.

- Obec ní mu úřa du zve řej nit nový zá měr obce na vklad ne -
mo vi tos tí (dle pří lo hy) do ak ci o vé spo leč nos ti Ther mal Pa -
so hláv ky a. s. 

Vý pis  z usne se ní Rady obce ze dne 13. 6. 2011
RO schva lu je:

- Smlou vu o prá vu pro vést stav bu na po zem ku ji né ho vlast -
ní ka uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a manžely E. a J.  L.

- Smlou vu č. H - U/42 o nájmu hro bo vé ho mís ta uza vře nou
mezi Obcí Pa so hláv ky a A. G.

- vy sta ve ní per ma nent ních vstu pů do ATC Mer kur na se zo -
nu 2011 pro čle ny YC Pa so hláv ky dle při ložené ho se zna -
mu za cenu 300 Kč/oso bu.

- po skyt nu tí per ma nent ních vstu pů do ATC Mer kur pro ma -
ji te le ne mo vi tos tí v k. ú. Pa so hláv ky, kte ří v nich ne ma jí tr -
va lý po byt. Per ma nent ní vstu py bu dou po skyt nu ty pro
max. 4 oso by v jed né ne mo vi tos ti za po pla tek 300 Kč/oso -
ba. Ma ji te lé ne mo vi tos tí si na Obec ním úřa dě v Pa so hláv -

kách vy zved nou po tvr ze ní o tom, že v k. ú. Pa so hláv ky
vlast ní ne mo vi tost spo lu se jmé ny osob, kte ré obdrží per -
ma nent ní vstu py a tyto si pak za kou pí v TIC v Pa so hláv -
kách opro ti před ložené mu po tvr ze ní.

- Smlou vu o prá vu pro vést stav bu na po zem ku ji né ho vlast -
ní ka uza vře nou mezi Řím sko ka to lic kou far nos tí Pa so hláv -
ky a Obcí Pa so hláv ky.

- Smlou vu o zří ze ní prá va od po ví da jí cí ho věc né mu bře me nu 
č. 4210-419/001/2011-HO-AD uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a E. ON Dis tri bu ce, a. s., F. A. Ger stne ra 2151/6,
370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce, ke stav bě "Pa so hláv ky, k. NN,
Je dou nek".

- Li cenč ní smlou vu o ve řej ném pro vo zo vá ní VP_2011_81616
uza vře nou mezi spo leč nos tí OSA - Ochran ný svaz au tor ský
pro prá va k dí lům hu deb ním, o. s., Čs. ar má dy 20,
160 56 Pra ha 6 - Bu be neč a Obcí Pa so hláv ky.

- Li cenč ní smlou vu o ve řej ném pro vo zo vá ní VP_2011_81629
uza vře nou mezi spo leč nos tí OSA - Ochran ný svaz au tor -
ský pro prá va k dí lům hu deb ním, o. s., Čs. ar má dy 20,
160 56 Pra ha 6 - Bu be neč  a Obcí Pa so hláv ky.

- Ná jem ní smlou vu uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a P. I.
- Ná jem ní smlou vu uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a P. D.
- Ná jem ní smlou vu č. 32/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa so -

hláv ky a M. K.
- Smlou vu č. 306/2011 na od vá dě ní od pad ních vod uza vře -

nou mezi Obcí Pa so hláv ky a J. Č.
- po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku ve výši 500 Kč při slav -

nost ním ví tá ní ob čán ků pro každého no vé ho ob čán ka s tr -
va lým po by tem v obci Pa so hláv ky.

- ter mín ko ná ní Za stu pi tel stva obce dne 22. 6. 2011 a pro -
gram jed ná ní.

RO sou hla sí:
- s po skyt nu tím ví ken do vých po by tů v ATC Mer kur pro 3 vy -

lo so va né vý her ce za účast v do taz ní ko vém še t ře ní "Prů zkum 
spo ko je nos ti v ATC Mer kur Pa so hláv ky 2011".

- s po skyt nu tím 10% sle vy z ceny za po byt v chat kách v ATC
Mer kur v ter mí nu 20. 8. - 27. 8. 2011, ob jed na ných v době do
30. 6. 2011. Sle va bude po sky to vá na na zá kla dě pro ve de né ho
di rekt mai lin gu, kte rý pro ATC za jišťuje ser ver do kem pu.cz. 

- s navrženým ve de ním vo do vo du mi ne rál ní vody dle PD
k územ ní mu roz hod nu tí spo leč nos ti AQUA PRO CON s. r. o.,
Pa lac ké ho tř. 12, 612 00 Brno, in ves to rem stav by je spo leč nost
Ther mal Pa so hláv ky a. s. Rada obce dále do po ru ču je, aby Obec 
požado va la při re a li za ci vo do vo du vy bu do vat také od boč ku do
ATC Mer kur pro jeho pří pad ný dal ší roz voj. 

- s navrženým ve de ním vo do vo du užit ko vé vody dle PD
k územ ní mu roz hod nu tí spo leč nos ti AQUA PRO CON
s. r. o., Pa lac ké ho tř. 12, 612 00 Brno, in ves to rem stav by je
spo leč nost Ther mal Pa so hláv ky a. s.

- s uza vře ním ná jem ní smlou vy na dobu ur či tou se spo leč -
nos tí Vi nofrukt a. s. Dol ní Du na jo vi ce, Kos tel ní č. 416,
691 85 Dol ní Du na jo vi ce, na pro ná jem po zem ků
parc. č. 6180 a parc. č. 6200 v k. ú. Pa so hláv ky.

- s ukon če ním Smlou vy o nájmu ne by to vých prostor uza vře -
nou 30. 9. 2009 mezi Obcí Pa so hláv ky a J. B., do ho dou
k 31. 7. 2011.

- s po ří ze ním ka me ro vé ho sys té mu na mo ni to ro vá ní dět -
ského hřiš tě na síd liš ti.

RO bere na vě do mí:
- vý sle dek jed ná ní a uklá dá sta ros to vi po kra čo vat v dal ších

jed ná ních o od ku pu po zem ků ve vlast nic tví paní K. a N.
- do pis pana J. a uklá dá sta ros to vi vést dal ší jed ná ní ve věci

od ku pu po zem ků ve vlast nic tví paní J. a K.
- Žádost o změ nu územ ní ho plá nu pana V. Č., za úče lem vý -

stav by ob služné ko mu ni ka ce a Truck cen t ra. RO tuto

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
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žádost po stu pu je za stu pi tel stvu obce a do po ru ču je ne sou -
hla sit s žádos tí.

- pl ně ní roz počtu obce za le den - kvě ten 2011.
RO na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti KD sys tem s. r. o., Vra -

nov ská 40, 614 00 Brno, po vo lu je kul tur ní a hu deb ní pro duk ce
v piz ze rii KO ME TA Pa so hláv ky 4, ve dnech 17. 6., 18. 6.,
24. 6., 25. 6.,  1. 7., 2. 7., 8. 7., 9. 7., 15. 7., 16. 7., 22. 7., 29. 7.,
30. 7., 5. 8., 6. 8., 12. 8., 13. 8., 19. 8., 20. 8., 26.  8. a 27. 8. vždy
v době do 24.00 hod. Ne po vo lu je se ter mín 23. 7. z dů vo dů ko -
ná ní Anen ských hodů. V pří pa dě ne do držení času ukon če ní
kul tur ní či hu deb ní pro duk ce nebo stížnos tí na pro voz ne do -
držová ním noč ní ho kli du v obci, bude toto po vo le ní zru še no.

Vý pis z usne se ní Za stu pi tel stva obce ze dne 26. 5. 2011
ZO schva lu je:

- od pro dat po ze mek p.č. st. 900 o vý mě ře 35 m2  v k. ú. Pa so -
hláv ky za cenu 50 Kč/m2, Mys li vec ké mu sdružení Pa so -
hláv ky. Ná kla dy spo je né s pře vo dem ne mo vi tos tí uhra dí
na by va tel.

- smě nu po zem ku p. č. st. 910 o vý mě ře 11 m2 v k. ú. Pa so -
hláv ky, ve vlast nic tví Obce Pa so hláv ky, za po ze mek
p. č. 5198/13 v k.ú. Pa so hláv ky o vý mě ře 17 m2, ve vlast -
nic tví Mys li vec ké ho sdružení Pa so hláv ky.

- po skyt nu tí půjč ky ve výši 40.000 Kč panu M. G., paní
L. Š., paní L. Z., paní H. B., sleč ně H. M., paní L. F., ve výši
30.000 Kč panu S. F. a paní J. H.

- při je tí do ta ce v část ce 150.000 Kč z Pro gra mu roz vo je ven -
ko va Ji ho mo rav ské ho kra je na re a li za ci pro jek tu "Vý stav -
ba dět ské ho hřiš tě se sa do vý mi úpra va mi v Pa so hláv kách". 

- bez úplat ný pře vod po zem ku p. č. 4997/1 v k. ú. Pa so hláv ky 
na ko mu ni ka ci a po zem ky p. č. 4993/1, p. č. 4987/1,
p. č. 4988/1, p. č. 4988/3, p. č. 4713/1 a p. č. 4713/2 v k. ú.
Pa so hláv ky na vý sad bu ze le ně, vše dle schvá le né změ ny
č.1 územ ní ho plá nu, do vlast nic tví obce Pa so hláv ky.

- roz počto vé opat ře ní č. 1/2011.
- v rám ci úprav po ky nů k ná vr hu územ ní ho plá nu: 

a) plo chu Z01 zmen šit k hra ni cím po zem ků p. č. 5916,
p. č. 5917 a p. č. 5913,

b) plo chu Z02 z plo chy BR do plo chy SO,
c) plo chu OS v in tra vi lá nu obce na po zem ku p. č. 5051/8 po -

su nout hra ni ci na se ve ro vý chod až k plo še BR,
d) plo chu Z10 změ nit z OV na OT, pou ze na se ve ro zá pa dě 

po ne chat část plo chy OV (od sil ni ce v obci po roh zá -
klad ní ško ly),

e) plo chu Z14 změ nit z OS na BR,
f) prostor mezi plo cha mi Z06, Z07 a za sta vě nou čás tí

obce za hr nout jako BR (po ne chat pou ze ko mu ni ka ci)
a prostor před re stau ra cí Vel ký dvůr za hr nout do ve řej -
ných pro stranství),

g) plo chu Z08 zmen šit k hra ni ci po zem ků p.č. 5752
a p. č. 5753, ostat ní plo chu Z08 dát do re zer vy. Mís to
této uvol ně né plo chy za hr nout po zem ky jižně od Řím -
ské ho vrchu jako plo chu SO,

h) plo chu NP136 zúžit o 10 me t rů a roz ší řit plo chu Z41a,
i) za hr nout pří stup na Řím ský vrch na se ve ro vý chod ní stra ně

Řím ské ho vrchu - ko lem vi no hra dů (pří stup pro pěší k ar -
che o par ku + ná ra zo vě zá so bo vá ní a zá sa ho vé vo zi dlo),

j) do tex to vé čás ti za hr nout jako pod mí neč ně pří pust né
možnost umís tě ní mol na vodě ke zří ze ní re stau ra cí
a ob čer stve ní (plo chy NV),

k) do tex to vé čás ti uvést, že pá teř ní ko mu ni ka ce je ur če na
pro hro mad nou do pra vu,

l) z tex to vé čás ti zce la vy pus tit požada vek zpra co vá ní
územ ních stu dií pro dané plo chy,

m) zru še ní v re gu la ti vech ÚP ur če ní tva ru a sklo nu střech
sta veb.

ZO bere na vě do mí zprá vu o čin nos ti spo leč nos ti Ther mal
Pa so hláv ky a. s., Pa so hláv ky.

ZO bere na vě do mí zprá vu o způ so bu využití půjč ky z úče -
lo vé ho fon du "By to vý fond Pa so hláv ky".

ZO po vě řu je kon t rol ní vý bor dle § 119 odst. 3, písm. c)
v ob do bí let 2011 - 2014:

a) prů běžně pro vá dět kon t ro lu par ko vá ní vo zi del, uklá dá ní ma -
te ri á lu na obec ních po zem cích a míst ních ko mu ni ka cích,

b) prů běžně pro vá dět v let ní se zo ně kon t ro lu dodržová ní
noč ní ho kli du v ATC Mer kur, za ví ra cí doby stán ků, zá bor
obec ních po zem ků stán ka ři a plat nos ti uby to va cích ka ret u 
ná vštěv ní ků kem pu,

c) pro vést kon t ro lu uby to va cích a re kre ač ních za ří ze ní v k. ú. 
Pa so hláv ky a k. ú. Mu šov,

d) uklá dá kon t rol ní mu a fi nanč ní mu vý bo ru před klá dat 2 krát 
roč ně zprávu. 

ZO žádá Po zem ko vý úřad o za hr nu tí re a li za ce ve řej ných
cest a oze le ně ní na zá kla dě schvá le né ho plá nu spo leč ných za ří -
ze ní a schva lu je požada vek re a li za ce dle ná sle du jí cí ho po řa dí:
Re a li za ce v rám ci k. ú. Pa so hláv ky:

1) po zem ky p. č. 5893, p. č. 6208, p. č. 6182 a p. č. 5863, ve de né
jako ostat ní plo cha, ostat ní ko mu ni ka ce, pro vy bu do vá ní
zpev ně ných cest, vše v k. ú. Pa so hláv ky, po zem ky p. č. 5906, 
p. č. 5925 a p. č. 5862, ve de né jako ostat ní plo cha, ze leň, pro
re a li za ci vě t ro la mů u výše uve de ných ko mu ni ka cí, vše v k. ú. 
Pa so hláv ky, po ze mek p. č. 6181, ve de ný jako tr va lý trav ní
po rost pro re a li za ci ale je u ko mu ni ka ce, v k. ú. Pa so hláv ky,
(ces ta ko lem obce).

2) po zem ky p. č. 6139 a p. č. 6025, ve de né jako ostat ní plo -
cha, ostat ní ko mu ni ka ce, pro vy bu do vá ní zpev ně ných
cest, vše v k. ú. Pa so hláv ky, (ces ta přes ov čár nu).

Re a li za ce v rám ci k. ú. Mu šov:
1) po zem ky p. č. 5272, p. č. 5273, ve de né jako ostat ní plo cha, 

ostat ní ko mu ni ka ce, pro vy bu do vá ní zpev ně ných cest, vše

Z činnosti rady a zastupitelstva obce

PLO TY, PLE TI VA,
GARÁŽOVÁ VRA TA

Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční,
rolovací. 
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Stan dard ní
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Pro vá dí me i mon táže.
PLO TY - PLE TI VO 
Pro dej a vý stav ba oplo ce ní. Po plas -
to va ná nebo po zin ko va ná ple ti va, ko vané 
plo ty, prů mys lo vé, mo bil ní. Stav by plo tu
ze sva řo va ných ple tiv, sva řo va ných pa ne -
lů, ple ti vo vé bran ky a brá ny nebo sva řo -
va ná vý plň. Při ob jed náv ce mon táže
sle va 30% na sor ti ment ze za hrad nic tví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy.

Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, Mitrovice, 724 00

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Rozvoz po celé ČR.

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

http://www.KANCLIR.cz
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Ju bi lan ti červenec - srpen
Suchá  Zdenka   66 let
Po kor ná Naděžda    62 let
Šal plach ta Jin dřich   70 let
No vák Fran ti šek  73 let
Úrad ní ko vá Anna 67 let
Jan čí ko vá Anna         85 let
Ze le ná ko vá Ro zá lie  75 let
Bin de ro vá Ma rie    71 let
No vot ný Zde něk 74 let
Vaš ko vá Lud mi la 69 let
Ada mík Jan   63 let
Mo ra vec Ka rel      68 let
Plo t zo vá Dra ho mí ra  85 let
Va šek Vla di mír    75 let
Bra cek Ja ro slav       69 let
Bra cek Pa vel                63 let
Štol fo vá Ji ři na            63 let
Ingr Mi ro slav             62 let
Be z e ko vá Jana            63 let
Plšková Růžena           86 let

Mi lým ju bi lan tům bla ho pře je me
a pře je me jen štěs tí,zdra ví a po ho du.

Narození
Dne  31. 5.  2011 se Lin dě Si r bu

a Ro ma nu Mi ku láš ko vi na ro di la dce -
ra Eliš ka.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře -
je me a ma lou Eliš ku ví tá me mezi nás.

Omlou vá me se manželům Dub šo -
vým za chyb ně uve de né jmé no je jich
syna. Na ro dil  se jim  syn Mi re ček a ne 
jak bylo chyb ně uve de no.   

Úmrtí
15. květ na 2011 nás navždy opus -

til náš spo lu ob čan  pan On drej Ze le -
nák.  

Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me upřím -
nou sou strast.

Alena Slabá

Společenská
kronikav k. ú. Mu šov, po zem ky p. č. 5741, p. č. 5703 a p. č. 5755 ve de né jako ostat ní plo cha,

ostat ní ko mu ni ka ce, pro vy bu do vá ní zpev ně ných cest, vše v k. ú. Pa so hláv ky, po zem -
ky p. č. 5050, p. č. 5002 a p. č. 5006, ve de né jako ostat ní plo cha, ze leň, pro re a li za -
ci vě t ro la mů u výše uve de ných ko mu ni ka cí, vše v k.ú. Mu šov, po ze mek p. č.
5756 ve de ný jako ostat ní plo cha, ze leň, pro re a li za ci vě t ro la mů u ko mu ni ka ce,
v k. ú. Pa so hláv ky (ces ta na Řím ský vrch).

- schva lu je v rám ci vý stav by ces ty na Řím ský vrch re a li za ci pro poj ky mezi po zem -
kem p. č. 5703 a p. č. 5755 na ná kla dy Obce Pa so hláv ky. Pro poj ka bude re a li zo -
vá na na po zem ku p. č. st. 523/1, kte rý je v in tra vi lá nu obce.

Ví tá ní no vých ob čán ků

Z činnosti rady a zastupitelstva

V so bo tu  18. červ na při ví tali člen ky SPOZ spo lu se sta ros tou obce tři nové ob -
čán ky. Dvoj čát ka Ma reč ka a To máš ka Sý ko ro vých a Mi reč ka Dub še. 

Ma min ce byla pře dá na ky tič ka a pro děti malý dá rek. Bás nič ku před nes la  Ve ro ni ka
Maš ko vá. Nové ob čán ky ví tá me mezi nás a do živo ta jim pře je me jen to nej lep ší.

Slabá Alena


