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Vý sta va vín

Okén ko sta ros ty
Vážení spo lu ob ča né, 

v po lo vi ně mě sí ce dub na byly po
obci roz mís tě ny nové kon tej ne ry na
bi o od pad. Tyto kon tej ne ry jsou umís -
tě ny u stá va jí cích kon tej ne rů na
tří dě ný od pad. Kon tej ne ry mají hně -
dou bar vu a lze do nich uklá dat
veš ke rý bi o od pad. Každá do mác nost
obdržela in for mač ní le ták a sáč ky na
zbyt ky po tra vin. V le tá ku je uve de no,
co do kon tej ne ru pa t ří a co ne. Sáč ky
na bi o od pad jsou roz ložitel né a po ně -
ko li ka dnech až týd nech se plně
roz loží. Upo zor ňu ji, že po kud uložíte
do sáč ku zbyt ky jíd la, sá ček co nejdří -
ve za nes te do kon tej ne ru, pro tože by
se vám moh lo stát, že se sá ček za čne
po stup ně roz klá dat a zbyt ky jíd la by se 
po ně ko li ka dnech moh ly roz sy pat. 

Na pře lo mu mě sí ce dub na a květ na
za po ča la re a li za ce no vé ho dět ské ho
hřiš tě na síd liš ti. Před po klá dá me, že
re a li za ce to ho to hřiš tě by měla být ho -
to va nej poz dě ji do kon ce květ na. Na
zá kla dě požadav ků ro di čů bylo opro ti
pů vod ní mu pro jek tu za hr nu to i oplo -
ce ní dět ské ho hřiš tě. Dále se bude na
dět ském hřiš ti do sa zo vat ze leň. Po kud
po ča sí do vo lí, ze leň bude vy sá ze na
v květ nu, v pří pa dě vyš ší ho su cha až
na pod zim. 

V prů bě hu mě sí ce květ na za počne
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 by mělo
být do kon če na nej poz dě ji do kon ce
srp na tak, aby nový škol ní rok za čal již 
v nově upra ve né bu do vě.

Tomáš Ingr

Huma ni tár ní sbír ka
Ob čan ské 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 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 v pá tek 13. 5. od 16 do 18 hod. a v so bo tu 14. 5. od 10 do
12 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.

Vý let pro ce lou ro di nu
Obec Pa so hláv ky ve spo lu prá ci s ko mi sí pro kul tu ru a sport po řá dá v so bo tu

28. 5. 2011 akci "Vý let pro ce lou ro di nu" - zá jezd do Zo o lo gic ké za hra dy, popř. Di no -
par ku ve Vyško vě. Je možné hla so vat, do kte ré lo ka li ty zá jezd usku teč nit. Vý běr je
ná sle du jí cí: ZOO Olo mouc nebo Di no park Vyškov. Hla so vá ní pro bí há na webo vých
strán kách obce (www.pasohlavky.cz), popř. lze svůj vý běr na hlá sit pří mo na Obec -
ním úřa dě. Hla so vat lze pou ze jed nou, každý hlas bude za zna me nán. Hla so vá ní bude
pro bí hat do 18. 5. 2011 do 10.00 hod.. In for ma ce o vý sled ku hla so vá ní, doba od jez du
a před po klá da ná doba pří jez du, bude ozná me na obec ním roz hla sem. Po vy hlá še ní (od
18. 5. 2011) se mo hou zá jem ci za čít hlá sit osob ně na Obec ním úřa dě v Pa so hláv kách,
te le fo nic ky na tel. č. 519 427 710 nebo mai lem na obec@pasohlavky.cz. Po ob sa ze ní
pl né ho po čtu míst v au to bu se se již ne bu de možno při hlá sit, pro to do po ru ču je me včas -
nou re zer va ci. Zá jem ci si uhra dí vstup né do ZOO, popř. Di no par ku, au to bus bude
hra zen z roz počtu obce. 

Ozná me ní obec ní ho úřa du

Čes ký za hrád kář ský svaz uspo řá dal v so bo tu  19. 3. 2011 v míst ním kul tur ním 
domě tra dič ní vý sta vu vín. I když na le toš ní vý sta vě bylo na bíd nu to jen 283 vzor -
ků, byla za zna me ná na vel ká účast pře vážně přes pol ních hos tů.

K pří jem né at mo sfé ře vy hrá va la cim bá lo vá mu zi ka ze Vsetí na až do pozd ních 
ve čer ních ho din.
Šam pi ón vý sta vy:
Bílá vína:      č.   83   AU RE LI US  VH          19,3 bodů
                                       Po pe la Sta ni slav, Per ná
Čer ve ná vína: č. 255  ZWEI GEL  TRE BE                19,3 bodů
                                     Stu de ník Jiří, Vla sa ti ce
Roč ní ko vá vína:  č. 240    CA BER NET  SAU VIGNON  19,3 bodů
                                     Nožička Ivan, Při bi ce            
Cenu sta ros ty  obce Pa so hláv ky za ko lek ci vín míst ní ho vi na ře – nej lé pe
hod no ce ných pěti vzorků s prů mě rem 18,8 zís kal Ivan Bin der.

Vý stav ní vý bor dě ku je všem, kte ří se za sloužili o při pra vu této akce a všem,
kte ří svý mi víny při spě li k roz ví je ní ušlech ti lé zá li by a vi nař ské tra di ce a těší se
na dal ší se tká ní.                                                                                                                                L. Šne p fen ber go vá

PO ZVÁN KA
ZO KSČM v Pa so hláv kách zve
sr deč ně všech ny ob ča ny na
vzpo mín ko vý akt k osvo bo ze ní
Pa so hlá vek v pá tek 6. 5. 2011
v 19 ho din u po mní ku osvo bo -
di te lů v par ku u kos te la.

                     

      Zvou po řa da te lé

http://www.pasohlavky.cz
mailto:obec@pasohlavky.cz
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Vážení spo lu ob ča né, na zá kla dě množících se stížnos tí a upo zor ně ní ze stra ny 
spo leč nos ti STKO Mi ku lov na ne správ ně umís tě ný od pad v kon tej ne rech, Vám
opě tov ně uvá dí me sou hrn in for ma cí, co do kte rých kon tej ne rů pa t ří a co ne. Je li -
kož do chá zí k tomu, že v kon tej ne ru na pa pír je např. vy sy pán od pad ko vý koš
z domů nebo po pel z kot lů, po pe lá ři tak to zne hod no ce ný vy tří dě ný pa pír vy sy -
pou do směs né ho od pa du a již ne do sta ne me od mě nu za tří dě ní, ale ten to
kon tej ner plně za pla tí me jako směs ný od pad. Tím se zvy šu jí plat by obce za vý -
voz od pa dů a obec poté musí zvy šo vat plat by ob ča nům za od pad. Upo zor ňu je me, 
že po kud se bude po hy bo vat vět ší množství špat ně tří dě né ho od pa du a plat by
obce bu dou vyš ší, pro mít nou se tyto vyš ší plat by do ceny za od pad pro každého
jed not li vé ho ob ča na.
Zde uvá dí me, jak správ ně tří dit:
1. PA PÍR A LE PEN KA – mod rý kon tej ner
SPRÁV NĚ:

no vi ny, ča so pi sy, se ši ty, kan ce lář ský pa pír, re klam ní le tá ky, brožury, kni hy -
bez potažených hřbe tů, pa pí ro vé kra bi ce - roz ložené, vl ni tá le pen ka, čis té pa pí ro -
vé oba ly a sáč ky
ŠPAT NĚ:

kan ce lář ské spo ny a svor ky, vos ko vý pa pír, mast ný a ji nak zne čiš tě ný pa -
pír*, pa pí ro vé ple ny*, uh lo vý (pro pi so va cí pa pír), ví ce vrst vé oba ly (ná po jo vé
kar to ny)*
2. SKLO – BA REV NÉ – ze le ný kon tej ner
SPRÁV NĚ:

sklo ba rev né, ta bu lo vé sklo, ne vrat né skle ně né lah ve od ná po jů, vel ké skle ně né
stře py, skle ně né vázy, skle ni ce, dózy
ŠPAT NĚ:

zr ca dla, drá tě né skla, au to sk lo*, ke ra mi ka a por ce lán, žárov ky, zá řiv ky a vý -
boj ky*, lah vič ky od lé čiv, te le viz ní ob ra zov ky a po čí ta čo vé mo ni to ry

3. SKLO – POU ZE ČIRÉ (BÍLÉ) – bílý kon tej ner
SPRÁV NĚ:

čiré (bílé) sklo, čiré (bílé) ne vrat né skle ně né lah ve od ná po jů, čiré (bílé) skle -
ně né vázy, skle ni ce, dózy
ŠPAT NĚ:

zr ca dla, drá tě né skla, au to sk lo*, ke ra mi ka a por ce lán, žárov ky, zá řiv ky a vý -
boj ky*, te le viz ní ob ra zov ky a po čí ta čo vé mo ni to ry, lah vič ky od lé čiv,

PO ZOR! Ta bu lo vé sklo do či ré ho (bí lé ho) skla NE PA T ŘÍ, ta bu lo vé sklo
vha zuj te do ba rev né ho skla!
4. PLAS TY – žlutý kon tej ner
SPRÁV NĚ:

stla če né PET lah ve, čis té mi k ro te no vé sáč ky, čis té ige li to vé, po ly e thy le no vé
sáč ky a taš ky, čis té ke lím ky od po tra vin (př. jo gur ty), vy plách nu té plas to vé ná do -
by od my cích pro střed ků, po ly sty ren (v ma lém množství př. obal od te le vi ze),
vy plách nu té oba ly z tetra pa ku (př. od mlé ka, džusů, vína)!!!
ŠPAT NĚ:

zne čiš tě né plas to vé ná do by*, guma, mo li tan, ka be ly, PVC*, pne u ma ti ky,
li no lea* tex til z umě lých vlá ken*, ná dob ky od lé čiv!

5. BI O OD PAD – hně dý kon tej ner
SPRÁV NĚ:

zbyt ky ovo ce a ze le ni ny, ká vo vá sed li na a čaje (i por co va né), zbyt ky pe či va,
sko řáp ky va jec a oře chů, zvad lé kvě ti ny, ze mi na z kvě ti ná čů, zbyt ky va ře ných jí -
del (bram bo ry, rýže, těs to vi ny, knedlí ky, atd.), po se če ná trá va, ple ve le, vět vič ky,
lis tí, pi li ny, hob li ny, kůra, po pel ze dře va, po de stýl ka a trus býložra vých i hos po -
dář ských zví řat, peří, chlu py, vla sy, pa pí ro vé ka pes ní ky, ubrous ky
ŠPAT NĚ:

ne bez peč ný od pad (che mi ká lie, léky, po stři ky, bar vy, ba ter ky), do má cí elek -
tro spo tře bi če, drob ná elek tro ni ka (mo bi ly, na bí ječ ky, MP3, atd.), plas ty, kovy,
sklo, zr ca dla, tex til, směs né oba ly, tetra pak, sta veb ní suť, cih ly, be ton, po ly sty rén,
živo čiš né zbyt ky (maso, kos ti), po de stýl ka a trus masožra vých zví řat.

* nej čas tě ji vho ze né od pa dy, kte ré ZNE HOD NO CU JÍ vy tři ďo vá ní ur či -
té ho dru hu od pa du!!

Tomáš Ingr

Tří dí te správ ně od pad? Z činnosti rady
a zastupitelstva

Vý pis  z usne se ní Rady obce (RO)
ze dne 21. 3. 2011
RO schva lu je:

- pro gram jed ná ní a ter mín ko ná ní
Za stu pi tel stva obce dne 31. 3., 

- po řa dí vý sled ků hod no ce ní na bí -
dek na za káz ku "Obec Pa so hláv ky
- dět ské hřiš tě" a sou hla sí s vý bě -
rem,

- vý sle dek vý bě ru ná jem ce na pro -
ná jem ku la té ho stán ku na pláži na
par ce le p. č. 3163/27 v k. ú. Mu -
šov, are ál ATC Mer kur, a to na bíd -
ku pana T. F.,

- navržené po řa dí vý sled ků hod no -
ce ní na bí dek na za káz ku "Obec
Pa so hláv ky - po ří ze ní žací ho stro -
je" a sou hla sí s vý bě rem,

- kup ní smlou vu na za káz ku "Obec
Pa so hláv ky - po ří ze ní žací ho stro -
je" uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a spo leč nos tí Ag ro ser vis
Tra ding a. s., Viš ňo vé 358,

- do da tek č. 1 k Do ho dě o umís tě ní
smě ro vých ce du lí ze dne 28. 1.
2010 uza vře ný mezi Obcí Pa so -
hláv ky a Ho tel Ter mal Mu šov a. s.
Brno,

- uza vře ní smluv na pro ná jem po -
zem ků pro ze mě děl skou čin nost
tak to: po zem ky p. č. 5007 o vý mě ře
11402 m2, p. č. 5008 o vý mě ře
1485 m2 pro na jmout spo leč nos ti
Vi nofrukt a. s. Dol ní Du na jo vi ce;
po zem6ky p. č. 5136 o vý mě ře
1068 m2, p. č. 5142 o vý mě ře
2364 m2 pro na jmout spo leč nos ti
Ag ro pro duct, spol. s r. o. Ivaň; po -
zem ky p. č .  5237 o vý mě  ře
25490 m2 ,  5246 o vý mě  ře
29645 m2, p. č. 5253 o vý mě ře
32402 m2 pro na jmout spo leč nos ti
Lan d mann s. r. o., Bře zí,

- smlou vu o do dáv ce vody a od vá -
dě ní od pad ních vod čís lo 3930
mezi Obcí Pa so hláv ky a Vo do vo -
dy a ka na li za ce Břec lav, a. s., Če -
cho va 1300/23, 690 11 Břec lav,

- smlou vu č. 8/001011/2 na di va del -
ní vy stou pe ní v ATC Mer kur 16.
8. 2011 uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky ATC Mer kur a Agen tu -
rou Ko ráb, Ne dba lo va 15, Brno,

- smlou vu č. 416/11 o pro vo zo vá ní
ka na li za ce a ČOV uza vře nou mezi 
Obcí Pa so hláv ky a M. V,

- smlou vu o dílo č. 417/11: Pa so -
hláv ky - roz ší ře ní ČOV, I. eta pa,
uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky
a M.V., na pro jed ná ní DSP
v územ ním a vo do hos po dář ském
ří ze ní, zpra co vá ní do ku men ta ce
pro za dá ní stav by, or ga ni za ce
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a ad mi nis tra ce vý bě ro vé ho ří ze ní na zho to vi te le stav by, 
vý kon inženýr ské čin nos ti, tech nic ké po mo ci a vý kon
sta veb ní ho do zo ru, zko lau do vá ní a uve de ní do tr va lé ho
pro vo zu stav by roz ší ře né ČOV v I. eta pě,

- uspo řá dá ní hu ma ni tár ní sbír ky použité ho oša ce ní
v obci Pa so hláv ky, kte rou bude po řá dat Ob čan ské
sdružení Di a ko nie Brou mov ve dnech 13. 5. -
14. 5. 2011 v kul tur ním domě,

- smlou vu o za jiš tě ní pro duk ce na hu deb ně - zá bav ný
pro gram v ATC Mer kur 2. 8. 2011 uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky ATC Mer kur a Or ga ni za ce Let ní Sně -
hu lák, o. s., K Tře bo ni cům 1055, 155 00 Pra ha 5,

- smlou vu o za jiš tě ní od bor né pra xe uza vře nou mezi Střed -
ní ško lou in for ma ti ky a spo jů, Brno, Čich no va 23 a Obcí
Pa so hláv ky. Pra xe bude vy ko ná na v ATC Mer kur,

- smlou vu o za jiš tě ní umě lec ké ho vý ko nu uza vře nou
mezi Obcí Pa so hláv ky a Ry tí ři a Lap ko vé z Vít ku,
Opav ská 685, 749 01 Vít kov, k za jiš tě ní umě lec ké pro -
duk ce pro děti v ATC Mer kur 5. 7. 2011,

- smlou vu č 4208-279/001/11 o zří ze ní prá va od po ví da jí -
cí ho věc né mu bře meni uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv -
ky a E. ON Dis tri bu ce, a.s., F. A. Ger stne ra 2152/6, 370
49 Čes ké Bu dě jo vi ce, k uložení ka be lo vé ho ve de ní NN
včet ně po jist ko vých skří ní NN na po zem cích
parc. č. 5049 a 5051/1 v k. ú. Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o dlou ho do bém pro nájmu lah ví na
stla če né ply ny uza vře né mezi Obcí Pa so hláv ky a Lin de
Gas a. s., U Tech no ply nu 1324, 198 00 Pra ha 9, na dobu
2 let,

- uza vře ní Smlou vy o sdružených službách do dáv ky
elek tři ny ze sítě níz ké ho na pě tí uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a E.ON Ener gie a. s., Čes ké Bu dě jo vi ce, 

- žádost o po vo le ní re pro du ko va né hud by v re stau ra ci
U La gu ny v ATC Mer kur dne 1. 4. 2011 a vý jim ku
z noč ní ho kli du do 02,00 hod. dne 2. 4. 2011 na zá kla dě
žádos ti J. P.,

- žádost o po vo le ní re pro du ko va né hud by v re stau ra ci
U La gu ny v ATC Mer kur v době 1. 7. - 31. 8. 2011 ve
dnech stře da, pá tek, so bo ta a vý jim ku z noč ní ho kli du
do 01,00 hod., na zá kla dě žádos ti J.P. V ostat ních dnech 
pla tí pou ze do 23,00 hod.,

- 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 Pa so -
hláv ky,

- ná jem ní smlou vu č. 10/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a J. K.,

- ná jem ní smlou vu č. 11/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a V. N.,

- hu deb ní pro duk ci dne 16. 4. 2011 do 03,00 hod. dne
17. 4. 2011. Za od voz od pa du se sta no vu je po pla tek ve
výši 500 Kč. Od běr el. ener gie bude usku teč něn z pro -
vo zov ny baru U Tyg ra a piz ze rie U Ří ma na tak, že ode -
bra ná elek tři na bude mě ře na na elek tro mě rech těch to
za ří ze ní, plat ba za ode bra nou elek tři nu tak bude hra ze -
na dle sku teč nos ti na mě ře né na elek tro mě ru,

- ná jem ní smlou vu č. 12/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a Pav lof s.r.o., Pod ná sep ní 1, 602 00 Brno, při
po řá dá ní akce "1. Zá vod Čes ké ho po há ru dra čích lodí
2011 a Grand Prix dra čích lodí 2011",

RO sou hla sí:
- s re kon struk cí stán ku s ob čer stve ním v ATC Mer kur na

po zem ku p. č. 3163/335 v k. ú. Mu šov, dle při ložených
pod kla dů, na zá kla dě žádos ti I. K.. Dále sou hla sí s pro -
ná jmem čás ti po zem ku p.č. 3163/335 v k. ú. Mu šov
o vý mě ře 164 m2 na dobu 2011 - 2014, cena za pro ná -

jem je 50 000 Kč/rok,
- s pro ná jmem čás ti po zem ku 3163/112 v k. ú. Mu šov pro 

pro vo zov nu půj čov ny šla pa del a elek tric kých člu nů
v ATC Mer kur panu D. P. na dobu 2011 - 2014. Cena za
pro ná jem a služby je sta no ve na ve výši 40 000 Kč/rok.

- s po skyt nu tím fi nanč ní ho pří spěv ku na dět ský kar ne -
val, kte rý se koná dne 3. 4. 2011 v KD Pa so hláv ky, ve
výši 2 000 Kč.

RO bere na vě do mí:
- zá pis z hod no ce ní na bí dek dne 21. 3. 2011 na za káz ku

"Obec Pa so hláv ky - dět ské hřiš tě",
- zá pis z hod no ce ní na bí dek dne 21. 3. 2011 na za káz ku

"Obec Pa so hláv ky - po ří ze ní žací ho stro je",
- do pis ve věci udě lo vá ní vý jim ky z doby noč ní ho kli du,

pro po řá dá ní hu deb ních pro duk cí v době 1. 6. - 30. 9.
běžného roku v za sta vě né čás ti obce Pa so hláv ky,

- pl ně ní roz počtu za le den 2011,
- pl ně ní roz počtu za le den - únor 2011,
- zna lec ký po su dek č. 1564 - 64/11,
- žádost J. I., vlast ní ka po zem ků v k. ú. Pa so hláv ky p. č.

5051/32, 5051/33, 5051/63, st. 313, st. 314, st. 315,
o změ ny funkč ní ho typu úze mí z plo chy Ss na plo chu Sr
v v no vém územ ním plá nu. Tuto žádost Rada obce po -
stu pu je ko mi si pro roz voj a vý stav bu Pa so hláv ky jako
pod nět k pro jed ná ní. Zá věr ko mi se bude před ložen
Radě obce,

- zá pis z ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci Pa so hláv ky
dne 16. 3. 2011.

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

po zem ku p. č. 3163/335 v k. ú. Mu šov o vý mě ře 164 m2

na dobu 2011 - 2014 za cenu 50 000 Kč/rok,
- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na od pro dej po zem ku

p. č. st. 900 o vý mě ře 35 m2, v k. ú. Pa so hláv ky, za cenu
50 Kč/m2 a smě nu po zem ku p. č. st. 910 o vý mě ře 11 m2

za po ze mek p. č. 5198/13 o vý mě ře 17 m2, oba v k. ú.
Pa so hláv ky,

- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na od pro dej trak to ru
V 50/20 z ma jet ku obce dle zna lec ké ho po sud ku
č. 1564-64/11 za cenu 30 000 Kč,

- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem čás ti po -
zem ku p. č. 3163/112 o vý mě ře 50 m2 v k. ú. Mu šov pro
pro vo zov nu půj čov ny šla pa del a elek tric kých člu nů
v ATC Mer kur na dobu 2011 - 2014 za cenu
40 000 Kč/rok,

- ko mi si pro roz voj a vý stav bu v obci, aby se za bý va la
možným té ma tem, a to, kte rým smě rem by se dále mohl
roz ví jet pro voz kem pu ATC Mer kur a RZ La gu na.

RO ote vře la do ru če né obál ky ke zve řej ně né mu zá mě ru
obce č. 18/2011 na pro ná jem čás ti bu do vy na par ce le p. č. st. 
308/1 a 308/2 v k. ú. Mu šov, pro vo zov ny tzv. bar a piz ze rie
a ná sled ně pře su nu la roz hod nu tí o vý bě ru ná jem ce na dal ší
jed ná ní RO.

RO byla se zná me na sta ros tou se si tu a cí uve de nou ve vý -
zvě Ka tast rál ní ho úřa du k par ce lám p. č. st. 900 a st. 910. Tyto 
par ce ly na by la obec po po sled ní po zem ko vé úpra vě, avšak
stav by na těch to par ce lách v mi nu los ti vy bu do va lo Mys li -
vec ké sdružení Pa so hláv ky. Na zá kla dě této in for ma ce Rada
obce roz hod la par ce lu st. 910 smě nit s Mys li vec kým
sdružením za par ce lu p. č. 5198/13, kte rá se na chá zí pod pro -
me ná dou po dél bře hu Hor ní No vo mlýn ské nádrže a par ce lu
st. 900 od pro dat Mys li vec ké mu sdružení za cenu 50 Kč/m2.

RO ne sou hla sí s od pro de jem po zem ků parc. č. 3194/6
o vý mě ře 3790 m2, p. č. 3194/2 o vý mě ře 65622 m2

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
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a p. č. 3194/3 o vý mě ře 9595 m2 panu M. Š., na zá kla dě jeho
žádos ti, ale do po ru ču je uzavřít smlou vu o dlou ho do bém
pro nájmu na uve de né par ce ly. RO po stu pu je tuto žádost
k pro jed ná ní Za stu pi tel stvu obce.
Vý pis  z usne se ní Rady obce ze dne 4. 4. 2011
RO schva lu je:

- pro ná jem čás ti par ce ly p. č. 3163/363 v k. ú. Mu šov
o vý mě ře 2 000 m2 (plo cha o roz mě rech 40 x 50 m) pro
umís tě ní zá bav ných atrak cí v rám ci pro vo zu kem pu
ATC Mer kur v ob do bí let ních se zón 2011 - 2014,

- odložení plat by daně z příjmu od ATC Mer kur za rok
2010 dle da ňo vé ho při zná ní ve výši 2 314 770 Kč do
15. 7. 2011,

- po skyt nu tí pří spěv ku ve výši 2 000 Kč na kon cert žen -
ské ho ko mor ní ho sbo ru Bel la Mu si ca Brno, ko mor ní ho
or ches t ru a só list ky Z. B., ko na né ho v kos te le sv. Anny
dne 2. 4. 2011,

- smlou vu č. 4209-288/001/11 o zří ze ní prá va od po ví da -
jí cí ho věc né mu bře me nu uza vře nou mezi  Obcí Pa so -
hláv ky a  E.ON Dis  t r i  bu ce ,  a .  s . ,  se  s íd  lem
F. A.Ger stne ra 2151/6, 370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce,
k uložení ka be lo vé ho ve de ní NN ukon če né ho v po jist -
ko vé skří ni NN na po zem ku p. č. 4980/11 k. ú. Pa so -
hláv ky, ke stav bě "Pa so hláv ky, ka be lo vá smyč ka,
Zá bran ský",

- smlou vu o dílo č. B11-007 uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a Dře vo ar ti kl, spol. s r. o., IČ: 26306921, se síd -
lem Uhel ná 2641/4, 669 02 Zno jmo, na do dáv ku
a re a li za ci prv ků dět ské ho hřiš tě, 

- zru še ní zve řej ně né ho zá mě ru obce č. 18/2011 na pro ná -
jem pro vo zov ny ozn. "bar a piz ze rie" v ATC Mer kur
a vy hla šu je tím to nový zá měr obce č. 25/2011 na stej -
nou pro vo zov nu,

- smlou vu o pro ve de ní hu deb ní pro duk ce uza vře nou
mezi Hu deb ní sku pi nou Ray Of Light - Ma don na re vi -
val, 150 00 Pra ha 5, Fa bi á no va 2a a Obcí Pa so hláv ky na
hu deb ní pro duk ci v ATC Mer kur dne 7. 5. 2011 při Za -
há je ní tu ris tic ké se zó ny,

- smlou vu o za jiš tě ní pro ve de ní umě lec ké ho vý ko nu vý -
kon ný mi uměl ci uza vře nou mezi Sony Mu sic En ter ta -
in ment Czech Re pub lic s. r. o., Pa lac ké ho 1,
110 00 Pra ha 1 a Obcí Pa so hláv ky na umě lec ký vý kon
To má še Klu se v ATC Mer kur dne 7. 5. 2011 při za há je -
ní tu ris tic ké se zo ny,

- po skyt nu tí pří spěv ku ve výši 2 500 Kč Ob čan ské mu
sdružení Ba vor ské ochot nic ké di va dlo, 692 01 Ba vo ry
na di va del ní před sta ve ní v Pa so hláv kách v ter mí nu
29. 4. 2011.

RO sou hla sí:
- s před loženým ar chi tek to nic kým ře še ním stav by ro din -

né ho domu na po zem ku p. č. 5073/26 a p. č. 5082/1 v k.
ú. Pa so hláv ky, pana H. H.,

- s ko ná ním hu deb ní ho fes ti va lu v ATC Mer kur dne
24. 6. 2011 v době od 17,00 hod. do 02,00 hod. dne
25. 6. 2011 a udě lu je vý jim ku z noč ní ho kli du do
02,00 hod.

RO bere na vě do mí:
- vý roč ní zprá vu o nájmu, pro vo zu a sprá vě ve řej né ho

osvět le ní v obci Pa so hláv ky za rok 2010 od spo leč nos ti
EL TO DO - CI TE LUM, s.r.o., No vod vor ská 1010/14,
142 00 Pra ha 4,

- Ener ge tic kou op ti ma li za ci - ce no vé srov ná ní do da va te -
lů el. ener gie spo leč nos ti Op ti mal Ener gy,

- ce no vou kal ku la ci za inženýr skou čin nost pro DUR
a DSP k plá no va né vý mě ně stá va jí cí ho ka na li zač ní ho
řádu v dél ce cca 1500 m ve dou cí ho přes ATC Mer kur,

- ana lý zu stá va jí cí ho sta vu ob las ti Do na va v k. ú. Mu šov
od spo leč nos ti IN TERTRANSMED s.r.o., Pouz dřan -
ská 641, 691 25 Vra no vi ce,

- zá vě reč nou zprá vu o pro ve de ném ter mo viz ním mě ře ní
Obec ní ho úřa du z 21. 1. 2011.

RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na
pro ná jem čás ti po zem ku p. č. 3163/363 v k. ú. Mu šov o vý -
mě ře 2000 m2 na dobu 2011 - 2014 za cenu 40 000 Kč/rok.

RO ne sou hla sí, na zá kla dě žádos ti ob čan ské ho sdružení
YachtClub Mu šov, s pro ná jmem čás ti po zem ku p. č. 5777
v k. ú. Pa so hláv ky za Yacht clu bem Pa so hláv ky, v žádos ti
uve de no chyb ně p. č. 5198/21.
Vý pis z usne se ní Za stu pi tel stva obce ze dne 31. 3.
ZO schva lu je:

- zá vě reč ný účet obce Pa so hláv ky za rok 2010 a zprá vu
au di to ra o vý sled cích pře zkou má ní hos po da ře ní za rok
2010 bez vý hrad,

- od pro dat po zem ky p. č. 5025/9 o vý mě ře 85 m2, p. č.
5030/4 o vý mě ře 403 m2, o cel ko vé vý mě ře 488 m2, vše
v k. ú. Pa so hláv ky, za cenu 300 Kč/m2, manželům A.
a M. N. Ná kla dy spo je né s pře vo dem ne mo vi tos tí uhra -
dí na by va tel,

- ce ník stoč né ho pro rok 2011, 
- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 2/2011 o míst ním po plat -

ku za lá zeň ský nebo re kre ač ní po byt,
- pří lo hu č. 5 ke Sta tu tu so ci ál ní ho fon du. 
- schva lu je pro pla ce ní pro voz ních vý da jů za rok 2010

v ZŠ a MŠ Pa so hláv ky ve výši 150.000 Kč.
ZO sou hla sí s re a li za cí vý stav by po skliz ňo vé lin ky

a skla du zr nin dle před ložené pro jek to vé do ku men ta ce za
pod mí nek - ma xi mál ní výš ka stav by včet ně po moc né kon -
struk ce do prav ní ků bude 15,5 m a v dal ších stup ních
pro jek to vé do ku men ta ce bude za pra co vá no oze le ně ní jako
odclo ně ní ob jek tů.

ZO bere na vě do mí stížnost J. Š., ke schvá le né Obec ně
zá vaz né vy hláš ce č. 1/2011 o o míst ním po plat ku za po vo le -
ní k vjez du s mo to ro vým vo zi dlem do vy bra ných míst
a čás tí obce. 

ZO ne sou hla sí s od pro de jem po zem ků p. č. 3194/2
a 3194/6 v k. ú. Mu šov.

ZO k před ložené mu pro jek tu re la xač ně re ha bi li tač ní -
ho kom ple xu:
n sou hla sí se sve de ním všech po vr cho vých, dešťových

a od pad ních ter mál ních vod  do míst ní ho po to ka na -
chá ze jí cí ho se v blíz kos ti za mýš le né vý stav by,

n sou hla sí s na po je ním na splaško vou ka na li za ci za spl -
ně ní pod mí nek:

n a) in ves tor - žada tel se zaváže k úhra dě fi nanč ní spo lu -
účas ti na zří ze ní a roz ší ře ní ka pa ci ty ČOV vy poč te né
po mě rem ve vzta hu k před po klá da né mu ob je mu vy -
pouš tě ných od pad ních vod a ná kla dům obce na jed -
not ku ka pa ci ty ČOV. Před vy dá ním vy já d ře ní ke
sta veb ní mu ří ze ní bude uza vře na smlou va o fi nanč ní
spo lu účas ti na roz ší ře ní ČOV.
b) veš ke ré od pad ní vody od chá ze jí cí do ka na li za -
ce bu dou mě ře ny, mě ří cí za ří ze ní bu dou ob sa ho vat
zá zna mo vou jed not ku, za ří ze ní bude ka lib ro vá no dle
plat ných před pi sů, mě ře né množství bude kon ti nu ál -
ně pře ná še no na ve lín ČOV.

n sou hla sí s ve de ním pří poj ky VN při okra ji sou čas né
ko mu ni ka ce (při pra vé stra ně vo zov ky ze smě ru od

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
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Informace TIC Pasohlávky
Tu ris tic ké in for mač ní cen t rum Pa so hláv ky za ha -

ju je pro voz 30. dub na.
Pro voz ní doba
kvě ten (ví ken dy, svát ky) 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00
čer ven, září         Po - Ne 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00
čer ve nec, sr pen   Po - Ne 9.00 - 12.00   12.30 - 19.00

Obča né s tr va lým po by tem v obci si zde mimo ji né ho
mo hou za kou pit per ma nent ní vstup do ATC Mer kur. 
Vjezd os. auto, mo tor ka               200 Kč
Vstup do spě lí                              100 Kč
Vstup děti 5 - 15 let                       50 Kč 

Květ no vé akce v ATC Mer kur Pa so hláv ky 
13. - 15. 5. 2011 Surf Fest 2011 
zač. v 16:00 hod.

Surf Fest 2011 je již 3. roč ník fes ti va lu ur če né ho pře -
de vším pří z niv cům wind sur fin gu a ki te bo ar din gu. Více
info na www.f4.cz 
14. - 15. 5. 2011 Pá la va dra gon open

2. roč ník zá vo dů dra čích lodí čes kých a ra kous kých
po sádek, ur če ný pro "hob by týmy" fi rem a přá tel (Grand
Prix). Ve čer pak pro běh ne tra dič ní "dra čí pár ty".

Při hlá sit se může kdo ko liv! Více info na www.ho tel -
pav lov.cz  
19. - 22. 5. 2011 Euro Bike Fest Mu šov 2011

III. roč ník mo to sra zu pro ty, kdo mají mo tor ky a svět
ko lem nich rádi. Sou čás tí pro gra mu bude také nej vět ší
vý sta va mo to cy klo vých cus to mů ve střed ní a vý chod ní
Ev ro pě. Více info na www.eu ro bi ke fest.cz 
7. 5. - Za há je ní tu ris tic ké se zo ny v ATC Mer kur

Mažoret ky z Po ho ře lic, dět ské sou bo ry při SVČ Po ho -
ře li ce, Cra zy gi rls Vra no vi ce, Fun ny An gels, Amé lie
z Pa vu či ny, Fire wo men Při bi ce, Wild Eggs z Mi ku lo va,
Ka me lot, Sva tý pluk, Ma do na re vi val, Xindl X, To máš
Klus, Desmod.  O ve čer ní zá ba vu se po sta rá Ro man a Jar -
da band. Vel ký čtyř ho di no vý zá bav ný pro gram pro děti
Dět ský kou tek s klau ny. Dále při pra vu je me: au to gra mi á -
du s Mužem roku 2010 Ja nem Háj kem, vy stou pe ní
šer míř ské sku pi ny Exu lis - ka tov ská díl na, šer míř ský tre -
nažér, há ze ní vě neč ků na kopí, oh ňo vá show, ochut náv ka
vín a dal ší. Vstup né 50 Kč děti, 100 Kč do spě lí.

Iva ně), dále po okra ji po zem ků p. č. 4713/1, p. č.
4713/2 a p. č. 4996/1 v k. ú. Pa so hláv ky, za pod mín ky, 
že se in ves tor zaváže, že v pří pa dě ve de ní ko lem ko -
mu ni ka ce a bu do vá ní kru ho vé ho ob jez du na po čát ku
obce v mís tě ve de ní před mět né ho ka be lu VN, pro vede 
po třeb nou pře ložku na vlast ní ná kla dy,

n sou hla sí s va ri an tou umís tě ní par ko viš tě dle vý kre su
A02 za pod mín ky, že vzdá le nost od hra ni ce bu do vy
smě rem k se ve ru ne pře kro čí 20 m včet ně vo zov ky.
Dále ne sou hla sí s od pro de jem po zem ků na zří ze ní
par ko višť či po de psá ní smlou vy o bu dou cí smlou vě
kup ní. Obec není ma ji te lem těch to po zem ků a pro za -
tím ne zná ob sah a pod mín ky pří pad né ho pře vo du do
vlast nic tví obce od P. F. ČR. Z výše uve de ných dů vo -
dů na vr hu je Za stu pi tel stvo obce při pra vit smlou vu
o smlou vě bu dou cí, sou hla su s umís tě ním stav by na
ci zím po zem ku. V pří pa dě, po kud se sta ne obec vlast -
ní kem před mět ných po zem ků, sou hla sí s vý stav bou
před mět ných par ko višť a ko mu ni ka ce s chod ní ky na
po zem cích p. č. 4996/1 a 4988/1 - při po je ných na ob -
jekt umís tě ný na po zem ku p. č. st. 516/1 za pod mín ky,
že žada tel je po sta ví na své ná kla dy a tyto po ko lau da -
ci pře ve de   do ma jet ku obce bez úplat ně. Tato je žada -
te li pro na jme - pod mín ky pro nájmu bu dou ře še ny
sa mo stat nou smlou vou,

n sou hla sí s ve de ním po tru bí s ter mál ní vo dou dle
navržené do ku men ta ce,

n sou hla sí s výš ko vým uspo řá dá ním stav by dle pro jek to -
vé do ku men ta ce včet ně za pra co va né ho sklo nu stře chy,

n požadu je, aby in ves tor na své ná kla dy vy bu do val pro -
me ná du po dél toku při lehlé ho po to ka, a to od tzv.
most ku u domu č. p. 22 až po hra ni ci mezi stá va jí cí
stav bou a no vostav bou.

Vý pis  z usne se ní Za stu pi tel stva obce ze dne 13. 4.
ZO schva lu je Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 3/2011

o míst ním po plat ku za po vo le ní k vjez du s mo to ro vým vo zi -
dlem do vy bra ných míst a čás tí obce.

http://www.f4.cz
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Ju bi lan ti květen
Adamová Dana    61 let
Br ve ník Jan             75 let
Pin ka va Jan                 75 let
Štol fa Ros ti slav       66 let
Bu ček Ja ro slav           63 let
Pa ra di o vá Anežka          77 let
Aláč Jo sef                   61 let
Ka či co vá Lud mi la          78 let
Opluš ti lo vá Věra         55 let
Pl cho vá Pav la            50 let
Ka d lí ček Petr               60 let
Lu kos zo vá Dáša         60 let
Bílá Kar la                 50 let
Sedlář Bohuslav        60 let

Na šim ju bi lan tům pře je me hod ně
štěs tí, zdra ví a spo ko je nos ti do dal ších
let.  

Alena Slabá

Společenská
kronika

Prin cez ny, ča ro děj ni ce, kašpár ky, Spi der ma ny, be ruš ky… všech ny tyto
a mno hé dal ší po sta vič ky bylo možné vi dět na dět ském maš kar ním ple se,
kte rý se ko nal tře tí ho dub na od 15.00 hod v míst ním kul tur ním domě. 

Pro děti, ro di če, pra ro di če i te tič ky bylo při pra ve no ob čer stve ní, ceny
i pes t rý zá bav ný pro gram plný tan ce a sou těží. Sá lem se nes ly ty nej znám něj -
ší dět ské pís nič ky, o je jichž ob li bě svěd čí fakt, že par ket ne byl prak tic ky ani
na chví li prázd ný. S ro ze smá tý mi dět mi nej růz něj ší ho věku, od ba to lat až po
ško lá ky, tu sice tan co va ly vět ši nou ma min ky, ale ani ta tín ci ne le ni li a pil ně
pl ni li roli fo to gra fů a ka me ra ma nů. Ta nec pak stří da ly sou těže, kte rých tu
bylo při pra ve no hned ně ko lik, na pří klad hod pa pí ro vou vlaš -
tov kou nebo pře ta ho vá ní lana. Nejen ví tě zo vé, ale i poražení
si od nes li ba líč ky plné krás ných cen, takže ni kdo ne mu sel
smut nit. 

"Jsme vel mi po te še ni vel kou účas tí, kte rou jsme vů bec
ne če ka li. I díky tomu tu byla skvě lá at mo sfé ra a bylo vel mi
pří jem né a po tě šu jí cí, že i ro di če se za po ji li do tan ce a sou -
těží. Také jsme rádi, že do ra zi li i pra ro di če a do kon ce i lidé,
kte ří tu sice žádné ra to les ti ne mě li, ale při šli kvů li buch -
tobran ní a my dou fá me, že při jdou i příš tě," uved la jmé nem
or ga ni zá to rů Ive ta Žalud ko vá. 

Buch tobran ní totiž bylo sou čás tí maš kar ní ho ple su.
Každý ná vštěv ník měl možnost při nést na ochut náv ku pro -
dukt vlast ní vý ro by a sou těžit tak o ně ja ké to oce ně ní. Buchet 
a nej růz něj ších ko lá čů se na sto le se šlo oprav du mno ho, a tak
bylo ur či tě z čeho vy bí rat a také co hod no tit. Ví těz nou buch -
tou, kte rá chut na la nej ví ce, se na ko nec sta ly míša řezy Ive ty
Liš ko vé. 

"Ráda bych po dě ko va la všem ma min kám, kte ré se po dí le -
ly na pro gra mu a or ga ni za ci, také Mi ko vi Si r bů za hu deb ní
do pro vod, Ji ří mu Bíl ko vi za stá nek s ob čer stve ním a všem
spon zo rům, kte ří nám po moh li vy kouz lit úsměv na dět ských
tvá řích. A také sa mo zřej mě dě ku ji všem, kte ří se celé akce
zú čast ni li," do da la Žalud ko vá. 

Simona Jelénková

Od po led ne plné kos týmů a buchet


