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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 20. 2. 2012
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho za hrád kář ské ho sva zu
schva lu je pro ná jem kul tur ní ho domu pro úče ly po řá dá ní
de gusta ce vín dne 11. 3. 2012 a vý sta vy vín dne
17. 3. 2012 a pro mi nu tí po plat ku za jeho pro ná jem,

- po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku ve výši 7 000 Kč na hu -
deb ní pro duk ci při po řá dá ní vý sta vy vín,

- smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a Čes kým za hrád kář ským sva zem,

- ná jem ní smlou vu č. 3/2012 uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a black MA CHI NE, s. r. o., Ni kol či ce 222, PSČ
691 71,

- ce ník pro ná jmů po zem ků a po sky to va ných služeb
v ATC Mer kur,

- po ří ze ní změ ny Územ ní za sta vo va cí stu die kem pu pro
plo chu č. 9,

- zprá vu o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek ve vý bě ro vém
ří ze ní v rám ci Pra vi del pro gra mu roz vo je ven ko va na
akci "Ob no va ve řej né ho pro stranství hřbi to va v Pa so -
hláv kách". Rada obce schva lu je do po ru če ní vý bě ro vé
ko mi se na uza vře ní smlou vy o dílo s ucha ze čem SWI E -
TEL SKY sta veb ní s. r. o., O. Z. Do prav ní stav by Mo ra -
va, Ja ho do vá 16, 620 00 Brno, IČ: 48035599,

- na zá kla dě žádos ti Ob čan ské ho sdružení Ba vor ské
ochot nic ké di va dlo fi nanč ní pří spě vek ve výši 3 000 Kč
+ ob čer stve ní na vy stou pe ní 11. 5. 2012 v 19,30 hod.
v kul tur ním domě v Pa so hláv kách,

- smlou vu o umís tě ní stav by a uložení čás ti roz vod né sítě
na po zem ky vlast ní ka, uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky 
a Ther mal Pa so hláv ky a. s.,

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho sva zu žen pro mi nu tí po plat -
ku za pro ná jem kul tur ní ho domu dne 18. 2. 2012 při po -
řá dá ní Ma so pust ní zá ba vy,

- smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a Mys li vec kým sdružením Pa so hláv ky,

- smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a Čes kým čer ve ným křížem Pa so hláv ky na
čin nost ČČK,

- smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a Čes kým sva zem žen Pa so hláv ky,

- smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a TJ Ze tor Pa so hláv ky,

- vý roč ní zprá vu Obce Pa so hláv ky o po sky to vá ní in for -
ma cí podle § 18 odst. 1 zá ko na č. 106/1999 Sb., o svo -
bod ném pří stu pu k in for ma cím,

Oznámení OÚ Z jednání rady obce
Ozná me ní o při sta ve ní pu tov ní ho kon tej ne ru

Pu tu jí cí mís to zpět né ho od bě ru elek tro za ří ze ní bude pří -
stup no před Obec ním úřa dem v so bo tu 7. 4. 2012 od 10.30
do 11.30 hod. Do při sta ve né ho kon tej ne ru na zpět ný od běr
elek tro za ří ze ní je možné umisťovat:
n vel ké spo tře bi če: led nič ky, prač ky, su šič ky, elek tric ké

spo rá ky, mi k ro vln né trou by, atd.
n malé spo tře bi če: vy sa va če, di ges to ře, par ní čis ti če, žeh -

lič ky, fri to va cí hrn ce, ká vo va ry, fény, ho lí cí stroj ky, ku -
chyň ské ro bo ty, rych lo var né kon vi ce, atd.

n za hra da, ná řa dí, hob by, díl na: pily, vr tač ky, křo vi no ře -
zy, elek tric ké nůžky na živý plot, brus ky, ře zač ky,
akušrou bo vá ky, atd.

Veš ke ré spo tře bi če je nut né ode vzdat kom plet ní.

Svoz ne bez peč né ho od pa du bude pro bí hat před obec -
ním úřa dem v so bo tu 7. 4. 2012 od 10.30 do 11.30 hod.

Kon tej ne ry na jar ní úklid bu dou roz mís tě ny po obci
v ter mí nu 13. 4. - 16. 4. 2012. 

Obec Pa so hláv ky vy hla šu je vý bě ro vé ří ze ní, na po skyt -
nu tí půjč ky z úče lo vé ho fon du BY TO VÝ FOND
PA SO HLÁV KY. Žádos ti na po skyt nu tí půjč ky se při jí ma jí
do 30. 4. 2012. Možnost čer pá ní půjč ky se před po klá dá
od 4. 6. 2012. Více in for ma cí se do zví te pří mo na obec ním
úřa dě nebo na strán kách obce, www.pa so hlav ky.cz, v sek ci
Obec ní úřad a úřed ní des ka. 

Obec Pa so hláv ky na zá kla dě žádos ti Ob čan ské ho
sdružení Di a ko nie Brou mov vy hla šu je
HU MA NI TÁR NÍ SBÍR KU
n Let ní ho a zim ní ho ob le če ní (dám ské, pán ské, dět ské)
n Lůžko vin, pro stě ra del, ruč ní ků, utě rek, zá clon
n Lát ky (mi ni mál ně 1 m2, pro sí me, ne dá vej te od řezky a zbyt ky 

lá tek)
n Do má cí po tře by - ná do bí bílé i čer né, skle nič ky (vše jen

funkč ní a ne po ško ze né)
n Va to va né a pé řo vé při krýv ky, pol š tá ře a deky
n Obuv - veš ke rou ne po ško ze nou
n Hrač ky - ne po ško ze né a kom plet ní

Sbír ka se usku teč ní:
n v pá tek 20. 4. od 16.00 do 18.00 hod.
n v so bo tu 21. 4. od 10.00 do 12.00 hod. 

Před mět né věci nos te pro sím v uve de ný čas do kul tur ní ho
domu za ba le né do ige li to vých pyt lů či kra bic, aby se ne po ško -
di ly trans por tem.
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Z jednání rady a zastupitelstva obce
- zprá vu o vý sled ku in ven ta ri za ce ma jet ku obce Pa so hláv -

ky ke dni 31. 12. 2011,
- 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 M. O.,
- smlou vu o vý půjč ce č. 1/2012 mezi obcí Pa so hláv ky a J. U.,
- zá měr pro nájmu po zem ků p. č. st. 884, p. č. 5036/1, p. č.

5033 v k. ú. Pa so hláv ky, cena za pro ná jem je sta no ve na
ve výši 10 Kč/m2/rok.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti před se dy Mys li vec ké ho sdružení Pa so -

hláv ky, s po skyt nu tím fi nanč ní ho pří spěv ku na úhra du
spo tře by el. ener gie na to pe ní při po řá dá ní mys li vec ké ho
ple su ve výši 4 000 Kč,

- na zá kla dě žádos ti pana R. K., s vy dá ním sta veb ní ho po -
vo le ní na stav bu "Pen zi on - sta veb ní úpra vy pod kro ví"
dle před ložené pro jek to vé do ku men ta ce,

- s po řá dá ním ry bář ských zá vo dů na zá kla dě žádos ti před -
se dy pana M. K. s pod mín kou, že na nově vy bu do va nou
as fal to vou cyk los tez ku ve dou cí po ko ru ně hrá ze ne bu de
umožněn vjezd au to mo bi lům,

- s re a li za cí pro jek tu s ná zvem "Re vi ta li za ce Bet lém"
v k. ú. Mu šov na po zem ku obce Pa so hláv ky p. č. 3194/2
na zá kla dě žádos ti M. Š.

RO bere na vě do mí:
- zá pis č. 12 z jed ná ní Ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci 

Pa so hláv ky ko na né dne 1. 2. 2012,
- ozná me ní za há je ní územ ní ho ří ze ní a na ří ze ní ve řej né ho

úst ní ho jed ná ní MěÚ Po ho ře li ce, od bor územ ní ho plá -
no vá ní a sta veb ní úřad, o pro jed ná ní ná vr hu na vy dá ní
roz hod nu tí o umís tě ní stav by "Ze mě děl ská stav ba na
čás ti po zem ku parc. č. 5153 v k. ú. Mu šov" (tzv. Do na va) 
a uklá dá sta ros to vi obce za slat ne sou hlas né sta no vis ko
s umís tě ním před mět né stav by,

- in for ma ce sta ros ty z jed ná ní na po boč ce Kraj ské hy gi e -
nic ké sta ni ce v Břec la vi, kdy po no ve li za ci zák. č.
258/2000 Sb., o ochra ně ve řej né ho zdra ví, do chá zí ke
změ ně, kte rá se týká pro vo zu ATC Mer kur.  Od r. 2012 již
od běr kon t rol ních vzor ků na kva li tu vody v la gu nách ne -
bu de pro vá dět KHS, ale tuto službu si od le toš ní ho roku
bude za jišťovat obec sama z vlast ních pro střed ků v akre -
di to va né la bo ra to ři,

- in for ma ce sta ros ty obce o jed ná ní na JMK v Brně (zpět -
vze tí žalo by STAV COM - HP Brno na roz hod nu tí mi nis -
t ra zdra vot nic tví, vo do vod mi ne rál ní vody aj.),

- in for ma ci o po da né žalo bě na Obec Pa so hláv ky na od -
stra ně ní stav by na par ce le p. č. st. 310/7 v k. ú. Mu šov,
obec Pa so hláv ky.

RO ne sou hla sí:
- s oplo ce ním po zem ku p. č. 6306/5 k. ú. Pa so hláv ky na

zá kla dě žádos ti pana K.V.,
- s oplo ce ním po zem ku p. č. 6306/4 k. ú. Pa so hláv ky na

zá kla dě žádos ti pana P. H.,
- s oplo ce ním po zem ku p. č. 6306/3 k. ú. Pa so hláv ky na

zá kla dě žádos ti paní O. B.,
- na zá kla dě žádos ti pana J. M. se za jiš tě ním od vo zu

a likvi da ce od pa du z Tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra.
Po ně vadž jde o pod ni ka tel skou ak ti vi tu, je pů vod ce od -
pa du po vi nen si tuto službu za jis tit a smluv ně ošet řit in -
di vi du ál ně, zde obec nemá po vin nost za jišťovat od voz
a likvi da ci od pa du pod ni ka tel ským sub jek tům,

- RO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro -
ná jem po zem ků p. č. st. 884 o vý mě ře 178 m2, p. č. 5036/1

o vý mě ře 270 m2 a p. č. 5033 o vý mě ře 118 m2, vý mě ra cel -
kem 566 m2,  v k. ú. Pa so hláv ky, za cenu 10 Kč/m2/rok, do
31. 12. 2012.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 5. 3. 2012
RO schva lu je:

- ce ník do plň ko vých služeb Tu ris tic ké ho in for mač ní ho
cen t ra Pa so hláv ky,

- ce ník zboží pro TIC Pa so hláv ky,
- ná jem ní smlou vu č. 4/2012 uza vře nou mezi Obcí Pa so -

hláv ky, ATC Mer kur a spo leč nos tí PRO DAKT s. r. o.,
Čížov,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti PRO DAKT s. r. o. Čížov
hu deb ní pro duk ce v době od 29. 6. - 1. 9. 2012 vždy do
03:00 hod.. Ten to sou hlas je plat ný pou ze v pří pa dě, že se
ne bu dou množit stížnos ti na ru še ní noč ní ho kli du. V opač -
ném pří pa dě může být sou hlas s hu deb ní pro duk cí po
23.00 hod. od vo lán,

- smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky, ATC Mer kur a P. K., 

- smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky, ATC Mer kur a R. K.,

- smlou vu o za jiš tě ní pro duk ce uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky, ATC Mer kur a Or ga ni za cí Let ní Sně hu lák,
o. s., K Tře bo ni cům 1055, Pra ha 5,

- do ho du o ukon če ní nájmu po zem ku uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky, ATC Mer kur a VZS ČČK Brno - střed, 
Kur šo va 24, Brno,

- smlou vu č. 772/2012 na svoz tří dě ných od pa dů a je jich do -
tří ďo vá ní, svoz směs ných od pa dů, od stra ňo vá ní od pa dů
a pro ná jmy ná dob na od pad, uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky, ATC Mer kur a STKO, spol. s r. o., Br něn ská 65,
Mi ku lov,

- smlou vu o dílo č. 918/2012 uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky, ATC Mer kur a M. T.,

- na zá kla dě žádos ti tříd ní uči tel ky ZŠ Pa so hláv ky D. B.
pří spě vek na úhra du jízd né ho za mi k ro bus na škol ní vý -
let do Wes ter no vé ho měs teč ka v Bo s ko vi cích,

- smlou vu o dílo č. S12-033-0077 uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a fir mou SWI E TEL SKY sta veb ní s. r. o., od -
štěp ný zá vod Do prav ní stav by MO RA VA, Ja ho do vá
ul. 60, Brno, na akci "Ob no va ve řej né ho pro stranství
hřbitova v Pa so hláv kách",

- hro mad nou smlou vu uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky,
RZ La gu na a spo leč nos tí IN TER GRAM ne zá vis lá spo -
leč nost vý kon ných uměl ců a vý rob ců zvu ko vých a zvu -
ko vě - ob ra zo vých zá zna mů, o. s., Na Poříčí 27, Praha 1.

- za dá ní změ ny č. 1 Územ ní stu die kem pu u obce Pa so -
hláv ky ATC Mer kur,

- do ho du o vzá jem né in for mo va nos ti uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a Sdružením Mo ra via Ther mal,

- na zá kla dě žádos ti I. Ž., před sed ky ně Ko mi se pro kul tu ru 
a sport Pa so hláv ky, bez plat ný pro ná jem kul tur ní ho
domu a pro mi nu tí po plat ku za spo tře bu el. ener gie a po -
plat ku za vod né - stoč né při po řá dá ní dět ské ho kar ne va lu 
dne 31. 3. 2012. RO dále schva lu je po skyt nu tí pří spěv ku
ve výši 3500 Kč na ná kup od měn pro děti. Fi nanč ní pří -
spě vek bude po skyt nut for mou pro pla ce ní účte nek,

- vy hlá še ní výbě ro vé ho ří ze ní, 3. kolo, na po skyt nu tí půjč -
ky z úče lo vé ho fon du BY TO VÝ FOND PA SO HLÁV -
KY,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
14. 3. 2012.
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RO sou hla sí:
- s uza vře ním Ve řej no práv ní smlou vy o umís tě ní a pro ve -

de ní stav by uza vře né mezi Měst ským úřa dem Po ho ře li -
ce, od bor územ ní ho plá no vá ní a sta veb ní úřad, Ví deň ská 
699, Po ho ře li ce a pa nem M. O., kte rá na hra zu je územ ní
roz hod nu tí a sta veb ní po vo le ní na stav bu "No vostav ba
ro din né ho domu s garáží a uby to vá ním" na po zem ku
p. č. st. 906 v k. ú. Pa so hláv ky,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti MO RÁV KA CEN T RUM,
a. s., Her špic ká 813/5, Brno, se změ nou stav by před do -
kon če ním "Vý stav ba kom ple xu Mo ra via Ther mal - změ -
na č. 1" v k. ú. Mu šov, in ves tor ŽS REAL, a. s., ve
zkrá ce ném ří ze ní,

- na zá kla dě žádos ti pana B. S., se stav bou za stře še né te ra -
sy na po zem ku p. č. 4982/27 v k. ú. Pa so hláv ky, dle před -
ložené pro jek to vé dokumentace.

RO uklá dá:
- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem čás ti

par ce ly o vý mě ře 400 m2 v k. ú. Mu šov, p. č. 3163/112,
na dobu 10 let, na vý stav bu zá klad ny-Pa so hláv ky, Vý -
jez do vé sta no viš tě VZS ČČK BRNO STŘED,

- obec ní mu úřa du zve řej nit vý bě ro vé ří ze ní, 3. kolo, na po -
skyt nu tí půjč ky z úče lo vé ho fon du By to vý fond Pa so -
hláv ky.

RO bere na vě do mí Ener ge tic kou stu dii obce vy pra co va -
nou spo leč nos tí Krá lov ská ob chod ní s. r. o., Med lov
a schva lu je po ří ze ní pro jek tu na služby dle stu die: pří pra va re -
kon struk cí, pro jek to vá do ku men ta ce, fi nan co vá ní, pro ve de ní
re kon struk ce, pro vá dě ní ser vi su a údržby. Po ří ze ním pro jek tu
se obec za řa dí do pro jek tu obcí www.uspornaobec.cz, což
bude pří no sem i pro ob ča ny Pa so hlá vek.

RO pro jed na la žádost VZS ČČK, míst ní sku pi na Brno -
střed, Kur šo va 24, Brno, o vy dá ní sta no vis ka k vý stav bě vý -
jez do vé ho sta no viš tě Vod ní zá chran né služby ČČK Brno -
střed v are á lu kem pu ATC Mer kur na par ce le p. č. 3163/112
v k. ú Mu šov, a sou hla sí s před loženým zá mě rem VZS ČČK

Brno - střed. Pří poj ky a inženýr ské sítě vy bu do va né v rám ci
vý stav by zá klad ny bu dou kon ci po vá ny tak, aby bylo možné
v bu douc nu na po je ní dal ších ob jek tů na tyto sítě. V pří pa dě
ukon če ní čin nos ti Vod ní zá chran né služby bude mít Obec
Pa so hláv ky před nost ní prá vo na pře vod ma jet ku do své ho
vlast nic tví.

RO pro jed na la Žádost o do ta ci na pro voz Cha rit ní pe čo -
va tel ské služby v Pa so hláv kách a ne schva lu je uza vře ní
Smlou vy o po sky to vá ní pe čo va tel ské služby mezi Obcí Pa -
so hláv ky a Diecéz ní cha ri tou Brno, Ob last ní cha ri ta Břec lav, 
Sva to plu ko va 18, 690 02 Břec lav, z dů vo du ne do sta teč ných
fi nanč ních pro střed ků ve schvá le ném roz počtu obce. 

RO ne sou hla sí s pro ná jmem po zem ku o ve li kos ti cca
1000 m2 v au to kem pu ATC Mer kur na zá kla dě žádos ti spo leč -
nos ti AU GUST TRA DING, s.  r. o., Ma sa ry ko va 229, Raj hrad 
u Brna, na umís tě ní 11 ks mo bil ních domů. Pro ná jem po zem -
ku za tím to úče lem není v sou la du se za sta vo va cí
ar chi tek to nic kou stu dií kem pu a není ani v sou la du se zá mě ry
obce plá no va ný mi v kem pu. 
Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 14. 3.
ZO schva lu je:

- ce ník stoč né ho na rok 2012,
- od pro dat  po ze mek  p. č. st. 418 o vý mě ře 59 m2 v k. ú.

Mu šov, od dě le ný ge o me t ric kým plá nem č. 494 -
348/2011 ze dne 16. 12. 2011, kte rý vzni kl z po zem ku
p. č. 2210/41 o vý mě ře 51 m2 a p. č. 2210/46 o vý mě ře
8 m2, vše v k. ú. Mu šov za cenu 300 Kč/m2, panu J. M. Ná -
kla dy spo je né s pře vo dem ne mo vi tos tí uhra dí na by va tel.

- pře vod po zem ků p. č. 3163/342, 3164/167 a 3164/169, vše
v k. ú. Mu šov, do vlast nic tví Obce Pa so hláv ky. Tyto po -
zem ky slouží jako pří kop k od vod ně ní ko mu ni ka ce
v ATC Mer kur.

ZO uklá dá sta ros to vi a mís tosta rost ce obce pro vě řit
možné po stu py a uči ně ní pří pad ných kro ků k ře še ní pro ble -
ma ti ky uby to vá ní v za hra dách ob ča nů obce, kte ří ne od vá dí
míst ní po plat ky z pro vo zo vá ní uby to vá ní.

Z jednání rady a zastupitelstva obce

Tra dič ní vý sta va vín 
Sýr, cim bá lo vá mu zi ka a ve se lá ná la da. 

To vše se vý bor ně hodí k vínu, a pro to nic
z toho ne moh lo chy bět ani na Tra dič ní vý -
sta vě vín, kte rá se ko na la 17. břez na
v míst ním sále. Ná vštěv ní ci měli možnost
ochut nat téměř čty ři sta vzor ků nejen od
míst ních vi na řů, ale i od vi na řů z okol ních
obcí. Cenu sta ros ty obce Pa so hláv ky za
nej lé pe hod no ce ných pět vzor ků zís kal
pan Ivan Bin der. 

K dob ré ná la dě pak vedle vína při spě la
i Vsetín ská cim bá lov ka, kte rá hos ty nejen
roz tan či la, ale i ro ze zpí va la, takže v pl ném
sále bylo oprav du ve se lo. "S le toš ním roč -
ní kem vý sta vy jsem vel mi spo ko jen. Těší
mě zejmé na vel ký zá jem lidí, kte rý rok od
roku ros te. Do kla dem toho je stá le se zvy -
šu jí cí ná vštěv nost, při čemž tři čtvr ti ny
hos tů nejsou míst ní. Ra dost mám i z toho,
že každý rok ros te i po čet vzor ků vín," řekl
před se da pa so hláv ské ho Sva zu za hrád ká řů pan Petr Ka d lí -
ček. "Také se vy ved lo po ča sí, takže jsme moh li po pr vé dát
ven la vič ky, takže bylo více mís ta pro dal ší hos ty," do dal. 

Ochut nat víno do šlo na ko nec cel kem dvě stě de va de sát

lidí. Mu zi ka, zpěv a smích pak zně ly až do pozd ních ho din.
A nyní ne zbý vá, než se tě šit na dal ší úspěš né roč ní ky vý sta -
vy. 

Simona Jelénková

http://www.uspornaobec.cz


4 Pasohlávský zpravodaj

Finanční arbitr 
In for ma ce pro ob ča ny o možnos ti bez plat né ho

ře še ní spo rů s fi nanč ní mi in sti tu ce mi před stá tem
zří ze ným fi nanč ním ar bi t rem

Vážení spo lu ob ča né, 
do vol te mi, abych Vás po drob ně ji in for mo va la o exis ten ci

fi nanč ní ho ar bi t ra jako or gá nu pří sluš né ho k mi mosoud ní mu
ře še ní spo rů z ob las ti pla teb ní ho sty ku, spo tře bi tel ské ho úvě ru 
nebo ko lek tiv ní ho in ves to vá ní. Fi nanč ní ar bi tr je zá ko nem zří -
ze ný or gán, kte rý bez plat ně roz ho du je spo ry mezi zá kaz ní ky
(spo tře bi te li) a fi nanč ní mi in sti tu ce mi, a to vý luč ně na ná vrh
zá kaz ní ka (spo tře bi te le).

Vzhle dem k tomu, že v dneš ní době fi nanč ní pro duk ty
a služby (např. ban kov ní účty, pla teb ní kar ty, spo tře bi tel ské
úvě ry) využívá vět ši na oby va tel, na růs tá také po čet spo rů
s po sky to va te li těch to pro duk tů a služeb. Mno ho spo tře bi te lů 
však nemá do sta teč né in for ma ce o svých prá vech a možnos -
tech je jich ochra ny a pro sa zo vá ní. Hlav ním po slá ním
fi nanč ní ho ar bi t ra, a tedy i hlav ním dů vo dem založení to ho to 
or gá nu, je za jiš tě ní rych lé ho, bez plat né ho a efek tiv ní ho vy ři -
zo vá ní spo rů mezi ob ča ny a fi nanč ní mi in sti tu ce mi.

In sti tut fi nanč ní ho ar bi t ra byl v Čes ké re pub li ce zří zen již 
k 1. 1. 2003, a to v rám ci har mo ni za ce prá va Čes ké re pub li ky
se ze mě mi Ev rop ské unie, pro ře še ní spo rů z pla teb ní ho sty -
ku. Od 1. 7. 2011 je fi nanč ní ar bi tr pří sluš ný k roz ho do vá ní
dal ších, výše uve de ných spo rů, tedy spo rů ze spo tře bi tel ské -
ho úvě ru a ko lek tiv ní ho in ves to vá ní. Fi nanč ní ho ar bi t ra
jme nu je vlá da na ná vrh mi nis t ra fi nan cí a za vý kon své funk -
ce od po ví dá fi nanč ní ar bi tr vlá dě. Úko ly spo je né se
za bez pe če ním čin nos ti fi nanč ní ho ar bi t ra plní Kan ce lář fi -
nanč ní ho ar bi t ra, kte rá je or ga ni zač ní složkou stá tu, v je jímž
čele fi nanč ní ar bi tr sto jí.

Ob ča né se mo hou na fi nanč ní ho ar bi t ra obra cet také s do -
ta zy, kte ré se tý ka jí jeho čin nos ti. 

S pozdra vem a přá ním dob ré bu dou cí spo lu prá ce
Mgr. Monika Nedelková v. r., finanční arbitr

Ří ze ní před fi nanč ním ar bi t rem je bez plat né.

Co finanční arbitr dělá?
Fi nanč ní ar bi tr je or gán pří sluš ný k mi mosoud ní mu roz -

ho do vá ní spo rů, po kud je ji nak k roz ho do vá ní těch to spo rů
pří sluš ný čes ký soud, mezi:

a) po sky to va te li pla teb ních služeb a uživa te li pla teb ních
služeb při po sky to vá ní pla teb ních služeb - na pří klad spor zá -
kaz ní ka s ban kou o správ nost za účto va né plat by nebo spor
zá kaz ní ka s ban kou při zneužití pla teb ní kar ty ne o práv ně nou
oso bou,

b) vy da va te li elek tro nic kých pe něz a držite li elek tro nic -
kých pe něz při vy dá vá ní a zpět né vý mě ně elek tro nic kých
pe něz - na pří klad spor držite le před pla ce né kar ty jízd né ho
s ně kte rý mi pro vo zo va te li ve řej né do pra vy,

c) vě ři te li nebo zpro střed ko va te li a spo tře bi te li při na bí -
ze ní, po sky to vá ní nebo zpro střed ko vá ní spo tře bi tel ské ho
úvě ru - na pří klad spor zá kaz ní ka s vě ři te lem o od stou pe ní od
úvě ro vé smlou vy nebo spor o výši po plat ku za před čas né
spla ce ní úvě ru,

d) in ves tič ní mi fon dy, in ves tič ní mi spo leč nost mi nebo
za hra nič ní mi in ves tič ní mi spo leč nost mi a spo tře bi te li ze
stan dard ních fon dů ko lek tiv ní ho in ves to vá ní a spe ci ál ních
fon dů ko lek tiv ní ho in ves to vá ní, kte ré shro mažďují peněžní
pro střed ky od ve řej nos ti - na pří klad spor zá kaz ní ka s in ves -
tič ní spo leč nos tí o správ nost účto va ných po plat ků.

Fi nanč ní ar bi tr usi lu je zejmé na o smír né vy ře še ní spo rů.

Kdo je finanční arbitr?
In sti tut fi nanč ní ho ar bi t ra jako mi mosoud ní ho or gá nu pro

ře še ní spo rů byl zří zen již v roce 2003 pro spo ry z pla teb ní ho
sty ku. Od čer ven ce 2011 byla jeho pří sluš nost roz ší ře na na
spo ry ze spo tře bi tel ských úvě rů a ko lek tiv ní ho in ves to vá ní.
Sou čas ně byla zří ze na také Kan ce lář fi nanč ní ho ar bi t ra, or ga -
ni zač ní složka stá tu, kte rá plní úko ly spo je né se za bez pe če ním
čin nos ti fi nanč ní ho ar bi t ra. Za vý kon své funk ce od po ví dá fi -
nanč ní ar bi tr vlá dě, kte rá ho jme nu je na ná vrh mi nis t ra fi nan cí.

Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Ří ze ní před fi nanč ním ar bi t rem je bez plat né a za ha ju je se

na ná vrh zá kaz ní ka (spo tře bi te le). Ná vrh na za há je ní ří ze ní
před fi nanč ním ar bi t rem lze po dat pí sem ně poš tou, v elek tro -
nic ké po do bě (e - mai lem opat ře ným za ru če ným pod pi sem
nebo pro střed nic tvím da to vé schrán ky) nebo osob ně, resp.
úst ně do pro to ko lu v síd le Kan ce lá ře fi nanč ní ho ar bi t ra.

K usnad ně ní po dá ní ná vr hu je na strán kách fi nanč ní ho ar -
bi t ra k dis po zi ci for mu lář -

http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-
stazeni.html.

Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
Fi nanč ní ar bi tr nemůže roz hod nut zejmé na teh dy, nemá -

li ná vrh na za há je ní ří ze ní veš ke ré náležitos ti. Fi nanč ní ar bi tr 
dále nemůže roz hod nout, po kud:

a) spor ne ná leží do pů sob nos ti ar bi t ra, 
b) ve věci samé již roz ho dl soud nebo ří ze ní ve věci samé

bylo před sou dem za há je no,
c) spor je nebo již byl před mě tem ří ze ní před ar bi t rem,
d) ve věci samé již bylo roz hod nu to v roz hod čím ří ze ní

nebo ve věci samé bylo roz hod čí ří ze ní za há je no.

Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Fi nanč ní ar bi tr je po vi nen roz ho do vat podle své ho nej -

lep ší ho vě do mí a svě do mí, ne stran ně, spra ved li vě a bez
prů ta hů, ne há jí tedy zá jmy pou ze jed né ze stran. V ří ze ní po -
stu pu je ar bi tr podle zá ko na o fi nanč ním ar bi t ro vi
s při mě ře ným použitím správ ní ho řádu.

Ve věci fi nanč ní ar bi tr roz ho du je ná le zem. Pro ti ná le zu
fi nanč ní ho ar bi t ra lze uplat nit oprav né pro střed ky - ná mit ky.
Pra vo moc ný ná lez fi nanč ní ho ar bi t ra je soud ně vy ko na tel ný
a má tedy účin ky srov na tel né se soud ním roz hod nu tím.
V pří pa dě ne sou hla su s ko neč ným roz hod nu tím fi nanč ní ho
ar bi t ra je možné po dat k obec né mu sou du žalo bu o pře zkum
roz hod nu tí.

Kde se dozvím více?
Kon takt

Kan ce lář fi nanč ní ho ar bi t ra, or ga ni zač ní složka stá tu
síd lo: Pra ha 1, Le ge ro va 1581/69, 110 00
te le fon: 257 042 094
fax: 257 042 089
e-mail: ar bi tr@fi nar bi tr.cz
in ter ne to vá strán ka: http://www.fi nanc ni ar bi tr.cz
fa ce book: https://www.fa ce book.com/Fi nAr bi tr
da to vá schrán ka: qr9a b9x

Úřed ní ho di ny
Pondělí 8:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:30 - 15:30 hod.
Středa 8:30 - 15:30 hod.
Čtvrtek 8:30 - 15:30 hod.
Pá tek 8:30 - 14:30 hod.

http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke
http://www.fi
https://www.fa
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Zá jezd do ter mál ních láz ní Gyor v Ma ďar sku
V pá tek dne 2. 3. 2012 po řá dal

Obec ní úřad Pa so hláv ky zá jezd na kou -
pá ní do ter mál ních láz ní v ma ďar ském
Gy o ru. O ten to zá jezd byl vel ký zá jem,
kdo dlou ho otá lel s při hlá še ním, ne měl
šan ci. Účast ní ci zá jez du byli růz né ho
vě ko vé ho složení. Jelo i ně ko lik ma -
lých dětí, kte ré jsme ob di vo va li, jak
byly hod né a tr pě li vé při tak dlou hé
ces tě. 

Měs to Gyor leží na řece Rábě kou -
sek od slo ven ských hra nic. Mo der ní
ter mál ní láz ně byly ote vře ny v roce
2004, ale his to rie se da tu je až do roku
1931. Na chá zí se zde cel kem 9 ba zénů
s prů měr nou tep lo tou po hy bu jí cí se
mezi 32 - 38 stup ni Cel sia. Jsou zde kla -
sic ké ba zé ny, ale i lé či vé, kte rých je tu
do hro ma dy tro ji ce. Všech ny fun gu jí po 
celý rok. Ter mál ní láz ně a voda v nich
je vhod ná pro lé če ní zá ně tů klou bů
a sva lů, a to hlav ně díky jó do vi té vodě
s ob sa hem kře mí ku. Mimo jiné je také
vhod ná pro ženy s chro nic kým zá nět li vým gy ne ko lo gic kým 
one moc ně ním, pro pa ci en ty se zá ně tem prů du šek či ro ze -

dmou plic. Účin né jsou také v pří pa dě one moc ně ní trá vi cí
sou sta vy nebo při snížené funk ci štít né žlázy.

Po obdržení ho di nek na od my ká ní
a za my ká ní skříň ky jsme vy ra zi li do
ba zénů pl ných try sek, bub li nek a ji -
ných atrak cí. Sa mo zřej mě ne chy běl ani 
to bo gán. Voda ve všech ba zé nech je
ter mál ní, kro mě dět ské ho ba zén ku je
bez chlo ro vé úpra vy - ta ko vá žluto - ze -
le no - hně dá. V ba zé nech je nej vět ší
atrak cí vo do pád, kdy voda do pa dá
z výš ky asi 5 m. Ob lí be ná je také jes -
kyň ka, kte rá je vy bu do va ná v čás ti jed -
no ho z ven kov ních ba zénů, kde se
v pra vi del ných in ter va lech pouš tí
masážní bub lin ky. Pros tě re lax a po ho -
da. Po těch dlou hých mra zi vých dnech
jsme se pěk ně pro hřá li a od po či nu li si.
Všich ni účast ní ci zá jez du byli spo ko je ni 
a dě ku jí obec ní mu úřa du za umožnění
to ho to vý le tu.

Sa mo zřej mě se těší na dal ší po dob -
ný.

L. Šnepfenbergová

20. 4. SURF  FEST - www.surfest.cz
  5. 5.  Za há je ní tu ris tic ké se zo ny  - www.kemp-merkur.cz
11. 5. 2. roč ník PÁ LAV SKÉ  DRÁ ČE  2012 -  zá vod  dra čích lodí škol, www.pavlof.cz
12. - 13. 5.  3. roč ník  PÁ LA VA OPEN - Čes ký po hár a GRAND PRIX, www.pavlof.cz
17. - 20. 5.  EURO BIKE FEST MU ŠOV - www.eurobikefest.cz

Marcela  Čáslavová

Na co se můžete tě šit v ATC Mer kur v letošním roce?

http://www.surfest.cz
http://www.kemp-merkur.cz
http://www.pavlof.cz
http://www.pavlof.cz
http://www.eurobikefest.cz
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Ju bi lan ti duben
Kučerová Jiřina    85 let
Mi na ří ko vá Anna            84 let
Pin ka vo vá Jin dřiš ka     79 let
Pin ka vo vá Voj těš ka    78 let
Su chán ko vá Božena     74 let
Fer by Alfréd         73 let
Há jek Zby něk                65 let
Chlu di lo vá Ji ři na       60 let
Dubš Ros ti slav 50 let
Paleček Jaroslav 50 let

Mi lým  osla ven cům pře je me hod ně 
štěs tí, zdra ví a po ho dy.

Oprava
V mi nu lém čís le zpra vo da je jsme

uved li chyb ně jmé no syna Jo se fa He -
le ši ce a Bo hu mi ly Ja no to vé. Syn se
jme nu je Lukášek.

       
  

Ro di čům i ma lé mu Lukáš ko vi se
omlou vá me.

Alena Slabá

Společenská
kronika

Pozvánka

Zve me všech ny na

Dět ský kar ne val a sa lá to - po ma zán kobra ní. 
Vy rob po ma zán ku nebo sa lát na jed no hub ky - chle bíč ky,

dej do ke lím ku - mis tič ky, na piš re cept a při jdi ochut nat i jiné re cep ty. 
Jen pro zá jem ce - po ma zán ky nejsou povinné pro účast. 
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Akce se koná 31. 3. 2012 od 15.00 hod.
v kul tur ním domě v Pa so hláv kách. 

Spous ta hud by a sou těží pro děti. Bu fet za jiš těn, vstup né dob ro vol né.
Srdečně zvou pořadatelé: komise pro kulturu a sport spolu s maminkami.

Spo leč nost ŽS REAL, a. s., in ves tor akce "Vý stav ba kom ple xu Mo ra via
THER MAL"  pře dá ním sta ve niš tě  dne  25. led na 2012  za há jil  stav bu  Aqua -
par ku. Zho to vi te lem stav by je Sdružení Mo ra via Ther mal. Ve dou cím čle -
nem Sdružení je spo leč nost Me t rostav a. s. Stav ba  se na chá zí  v ka tas t ru
obce Pa so hláv ky, v k. ú. Mu šov,  v těs né blíz kos ti Au to kem pu Mer kur  a ho -
te lu Ther mal.

Na plo še přes 5 ha sta ví me me zi ná rod ně kon ku ren ce schop ný, ce lo roč ně
pro vo zo va tel ný, mo der ní aqua park se ši ro kým kom plexem na bí ze ných služeb 
pro tu ris ty i oby va te le re gi o nu. V are á lu je  přes 3 000 m2 vnitř ních i ven kov -
ních vod ních ploch s růz ný mi vod ní mi atrak ce mi, 12 dru hů to bo gá nů,
a 15 500 m2 ze le ných ploch. Pro re la xač ní ba zé ny a re ha bi li tač ní pro ce du ry
použije me cca 3 l/s ge o ter mál ní vody ze zdro je ge o ter mál ní ho vrtu Mu šov
s tep lo tou vody až 46 °C, kte rý má Osvěd če ní pří rod ní ho lé či vé ho zdro je, vy -
da né ho MZ ČR ČIL z roku 1998.

Za jí ma vos tí are á lu Aqua par ku, kte ré po tě ší ši ro ké spek t rum ná vštěv ní ků,
jsou atrak ce sle du jí cí nej no věj ší svě to vé tren dy a zá ro veň zejmé na bez peč nost 
a kom fort uživa te lů. 

Kom bi no va né skluzav ky s to bo gá ny pro jízdu  na člu nech, kru zích pro jed -
not liv ce i spo leč ně pro více osob, jako např. atrak ce ABYSS, RA PID RAF -
TING nebo SPA CE BOWL (tzv. "Trych týř"), tato je ře še na ve va ri an tě
s bez peč ným do jez do vým tu bu sem s do jez do vou  va nou, tím to ře še ním je od -
stra ně no ri zi ko uto nu tí po do pa du do ba zén ku. Vět ši na atrak cí je navržena pro
ce lo roč ní pro voz, jako např. uni kát ní WAVE - RAM PA pro jízdu ve dvou -
míst ném člu nu, to bo gá ny se svě tel ný mi a zvu ko vý mi efek ty, skluzav ky. Are ál 
Aqua par ku po skyt ne všem vě ko vým sku pi nám ná vštěv ní ků ce lo roč ní  re la xa -
ci v ba zé nech, whir poo lech. Ve well ness  čás ti  jsou k dis po zi ci sau ny 9 typů, 
od po čí vár ny i kli do vý ba zén na vy hlíd ko vé te ra se, kry ozó na, masáže nebo
pro ce du ry v řím ských láz ních, va no vé pro ce du ry, slu neč ní láz ně s vy hlíd kou
te ra sou a ba rem. Are ál je do pl něn o re stau ra ci a dal ší do pro vod né stra vo va cí
pro vo zy, při leh lé vel ko ka pa cit ní par ko viš tě. 

Před po klá da né do kon če ní stav by je v květ nu 2013, zku šeb ní pro voz za
účas ti ve řej nos ti bude za há jen v červ nu téhož roku.

Pro jekt "Vý stav ba kom ple xu Mo ra via THER MAL" je spo lu fi nan co ván
Ev rop skou Unií, pod po řen do ta cí z ROP Ji ho vý chod. 

Sta ví me mo der ní Aqua park


