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Vážení spo lu ob ča né, dne 13. úno ra se ko na lo za se dá ní za stu pi tel stva obce, na
kte rém byl schvá len roz po čet obce pro rok 2012. 

Pří jmy obce včet ně pří jmů v ATC Mer kur a RZ La gu na byly pro le toš ní rok
schvá le ny ve výši 48.744.000 Kč, vý da je jsou ve výši 54.699.000 Kč. De fi cit ve
výši ne ce lých 6 mil. Kč bude kryt z fi nanč ní re zer vy roku 2011.  

Nej vět ší in ves tič ní akcí bude roz ší ře ní čis tír ny od pad ních vod (ČOV) v před -
po klá da né výši 7 mil. Kč. Roz ší ře ní ČOV je nut né z dů vo du roz vo je obce a ak ti vit
tý ka jí cích se roz vo je lá zeň ství.  Také bude pro ve de na in ves tič ní akce na hřbi to vě,
kte rá spo čí vá ve vy bu do vá ní zpev ně ných ploch a vý stav by ko lum bária (schrá nek
pro urny). Na tuto akci se po čí tá s část kou 1.050.000 Kč, z čehož však bude část ka
ve výši 450.000 Kč uhra ze na z do ta ce Mi nis ter stva ze mě děl ství, pro gra mu roz vo je 
ven ko va. V roz počtu po čí tá me s část kou 600.000 Kč na vý stav bu fit par ku – ven -
kov ních po si lo va cích stro jů, kte ré by měly být umís tě ny na plo še u Fit ness cen t ra
za hřiš těm a u pří sta viš tě. Vý stav ba fit par ku je však pod mí ně na zís ká ním do ta ce ve
výši 400.000 Kč. V pří pa dě, že se nám do ta ci ne po da ří zís kat v le toš ním roce, vý -
stav ba se ne u sku teč ní a pře su ne se do dal ší ho roku. V roz počtu se dále po čí tá
s část kou cca 100.000 Kč na vy bu do vá ní chod ní ku mezi kos te lem a pen zi o nem
u Sva té Anny, kte rý se měl re a li zo vat v loň ském roce. Bohužel však tr va lo zís kat
po vo le ní na vy bu do vá ní chod ní ku, pro to se bude re a li zo vat v le toš ním roce. V kul -
tur ním domě pro běh ne opra va to pe ní, a to tak, že se vy mě ní sta ré roz vo dy včet ně
ra di á to rů za nové. Tím to kro kem si sli bu je me úspo ru pro voz ních ná kla dů za vy tá -
pě ní kul tur ní ho domu. V roz počtu obce jsou také vy čle ně ny pro střed ky na
do kon če ní no vé ho územ ní ho plá nu obce (územ ní plán ne byl z dů vo du prů ta hů jed -
ná ní o sil ni ci R52 do kon čen ani v roce 2011). Dal ší mi roz počto vý mi položkami
jsou pro střed ky ve výši 1,2 mil. ko run na škol ství. Tato část ka za hr nu je plat by za
žáky v zá klad ní ško le v Dr nhol ci a Po ho ře li cích, pro střed ky na pro voz míst ní ma -
teř ské a zá klad ní ško ly a pro střed ky na ná kup vy ba ve ní ško ly, škol ky a cvi čeb ny.
Pro voz bu do vy ško ly a škol ky sto jí cca 800.000 Kč roč ně. Před po klá da né ná kla dy
na pro voz čis tír ny od pad ních vod jsou ve výši 1,8 mil. Kč, pro voz ve řej né ho osvět -
le ní spolk ne 470.000 Kč, vý da je na vý voz ko mu nál ních od pa dů před po klá dá me ve 
výši 1,3 mil. Kč (pří jem za od pad od ob ča nů se před po klá dá ve výši 284.000 Kč),
na půjč ky z by to vé ho fon du se po čí tá s část kou 300.000 Kč, pro zá jmo vé or ga ni za -
ce se počítá s částkou 200.000 Kč.

V au to kem pu Mer kur je le tos na plá no ván od kup po zem ků ve výši 2 mil. Kč,
vý stav ba no vých apart má nů v část ce 3 mil. Kč a za há je ní bu do vá ní nové pří jez do -
vé ko mu ni ka ce včet ně nové re cep ce do kem pu ve výši 5 mil. Kč. 

V úno ru byla za há je na vý stav ba aqua par ku, kte rá by měla tr vat cca 14 mě sí ců.
In ves tor aqua par ku před po klá dá ote vře ní pro ve řej nost v červ nu 2013. S vý stav -
bou aqua par ku bu dou v le toš ní se zo ně men ší kom pli ka ce při vjez du do kem pu
a vý jez du z něj, pro tože v rám ci vý stav by bude sou čas ný vjezd uza vřen a do kem pu 
po ve de ob jízd ná tra sa. Ob jízd ná tra sa bude od kap lič ky zna če na a ne mě lo by se
stát, aby ně kdo při ná vštěvě kem pu za blou dil.

V úno ru měla být za há je na vý stav ba sběr né ho dvo ra v obci. Stá le se však čeká
na pod pis smlou vy o po skyt nu tí do ta ce ze stra ny Stát ní ho fon du život ní ho pro stře -
dí. Do doby, než tato in sti tu ce smlou vu po de pí še, se ne smí za há jit re a li za ce stav by. 
Jakmi le bude smlou va po de psá na, vý stav ba okamžitě za počne.

Tomáš Ingr

Oznámení
obecního úřadu

Okén ko sta ros ty

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:
- v pá tek 20. 4. od 16.00 do 18.00 hod.
- 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.

Obec Pa so hláv ky na bí zí k od kou pe -
ní vy řa ze né kni hy z míst ní knihov ny.
Cel kem se jed ná o cca 1.200 kusů vy řa ze -
ných knih. Pro dej ní cena je sta no ve na na
5 Kč/kus. Kni hy si je možné pro hléd nout
a za kou pit v míst ní knihov ně v pro voz ní
době, tj. v úte rý a ve čtvr tek od 16.30 hod.
do 19.00 hod. Kni hy bude možné od kou -
pit v prů bě hu ce lé ho mě sí ce břez na.
Se znam knih je také zve řej něn od 17. 2. 
na webo vých strán kách obce v sek ci
"Obec ní úřad", "Úřed ní des ka" a pod ná -
zvem "Obec Pa so hláv ky - pro dej
vy řa ze ných knih v míst ní knihov ně".

Po pla tek za psa je splat ný do
31. 3. 2012.

Po pla tek za ko mu nál ní od pad je
splat ný do 30. 4. 2012.
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Z jednání rady a zastupitelstva obce
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 9. 1. 2012
RO schva lu je:

- jako ná jem ce čás ti po zem ku p. č. 6161 v k. ú. Pa so hláv ky
o ve li kos ti 2 ha pana P. L.,

- smlou vu o nájmu po zem ku uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a pa nem P. L.,

- smlou vu o nájmu ne by to vých prostor č. 2/2012 uza vře nou
mezi Obcí Pa so hláv ky a J. D.,

- smlou vu o prá vu stav by uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky
a Yachtclub Pa so hláv ky o. s., Brno,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
18. 1. 2012,

- za pla ce ní au to bu su z obec ní ho roz počtu na zá jezd do di va -
dla do Pra hy a do ter mál ních láz ní v Ma ďar sku,

- Pro voz ní řád cvi čeb ny MŠ a ZŠ Pa so hláv ky.
RO sou hla sí:

- na zá kla dě žádos ti SDH Pa so hláv ky s po skyt nu tím fi nanč -
ní ho pří spěv ku na čin nost Sbo ru dob ro vol ných hasi čů ve
výši 70 000 Kč, a to za pod mín ky, že za stu pi tel stvo obce
schvá lí roz po čet obce na rok 2012, ve kte rém bude ten to
pří spě vek navržen,

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho čer ve né ho kříže, míst ní sku pi -
na Pa so hláv ky, s po skyt nu tím fi nanč ní ho pří spěv ku ve
výši 5 000 Kč, a to za pod mín ky, že za stu pi tel stvo obce
schvá lí roz po čet obce na rok 2012, ve kte rém bude ten to
pří spě vek navržen,

- s umís tě ním stav by na po zem ku p. č. st. 756 a na po zem cích p. č.
4566/6, 4566/7, 5024/3, 5024/7, 5183, v k. ú. Pa so hláv ky s tím,
že stav ba je po vo le na jako stav ba do čas ná do 31. 12. 2017,

- na zá kla dě žádos ti F. Š. sou hla sí s bez plat ným za půj če ním
cvi čeb ny v bu do vě MŠ a ZŠ Pa so hláv ky, za pod mín ky
dodržová ní pra vi del je jí ho užívá ní. Ná vštěvy cvi čeb ny bu dou 
re a li zo vá ny dle roz pi su ob sa ze nos ti, kte rý bude sta no ven dle
požadav ků ostat ních zá jem ců a bude také dodržován.

RO bere na vě do mí:
- na bíd ku a pre zen ta ci fir my Kraus, ge o de tic ké služby,

k možnos ti zří ze ní por tá lu in for ma cí pro ob ča ny,
- zá pis č. 10 z jed ná ní Ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci

Pa so hláv ky. RO uklá dá Ko mi si pro roz voj a vý stav bu
v obci Pa so hláv ky na vrh nout úpra vu plo vár ny, pří pad ně
jak s tím to pro sto rem do bu douc na naložit,

- žádost manželů S. o od stra ně ní vcho du na dět ské hřiš tě na
síd liš ti, kte rý leží přes sil ni ci pří mo na pro ti vjez du k je jich
domu. RO ne u važuje o tom, že by mělo do jít ke změ ně sou -
čas né po do by to ho to dět ské ho hřiš tě, tzn. pře místě ní chod -
ní ku a tím pá dem i vcho do vé bran ky. Hřiš tě bylo
vy bu do vá no dle schvá le né ho pro jek tu za ne ma lé fi nanč ní
pro střed ky, a ja ká ko liv změ na v tom to pro sto ru není pro za -
tím možná. RO do po ru ču je pro to žada te lům, aby na dá le
dba li zvý še né opa tr nos ti při vyjíždění na sil ni ci, pří pad ně
aby k domu po ná jez du na cou va li a při vyjíždění tak měli
o sta vu na sil ni ci lep ší pře hled.

RO nemá ná mit ky k re a li za ci stav by dle pro jek to vé do ku men -
ta ce spo leč nos ti HYD RO PRO JEKT CZ a. s., Brno, "VD Nové
Mlýny - střed ní nádrž - na vý še ní ob vo do vé ho prv ku u os t ro va B".

Vý pis  z usne se ní rady obce ze dne 23. 1. 2012
RO schva lu je:

- po skyt nu tí ví ken do vé ho po by tu v ATC Mer kur mimo
hlav ní re kre ač ní se zo nu Mys li vec ké mu sdružení Pa so hláv -
ky do tom bo ly na mys li vec ký ples po řá da ný dne 4. 2. 2012,

- Smlou vu o kon t rol ní čin nos ti uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a spo leč nos tí ON - OK Li bi na, s. r. o., Li bi na 95,
788 05 k pro vá dě ní od bor né kon t ro ly na obec ním úřa dě na -
hra zu jí cí in ter ní au dit,

- Smlou vu č. SS12/09 o pro vá dě ní ser vis ních pro hlí dek
a oprav (smlou va o dílo) uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky

a La di sla vem Kinclem - PUMPSER VIS, Kol be no va 898/11,
19002 Pra ha 9 - Vy so ča ny, ser vis ní stře dis ko Břec lav,

- Smlou vu č. 10071363 o po skyt nu tí pod po ry ze Stát ní ho
fon du život ní ho pro stře dí ČR v rám ci Ope rač ní ho pro gra -
mu Život ní pro stře dí uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky
a Stát ním fon dem život ní ho pro stře dí Čes ké re pub li ky,
Kap la no va 1931/1, 14800 Pra ha 11, na akci "ZŠ a MŠ Pa -
so hláv ky, za tep le ní ob jek tu",

- likvi da ci be to no vých sloup ků z de mon to va né ho oplo ce ní skla -
du u hřbi to va, kde za počne v úno ru vý stav ba sběr né ho dvo ra,

- k vý bě ro vé mu ří ze ní na zho to vi te le sta veb ních úprav na
hřbi to vě oslo ve ní 5 fi rem, a to: VHS Břec lav, s. r. o., Břec -
lav; Mus te la spol. s r. o., Brod nad Dyjí; Tri nom spol. s r. o.,
Brno; STRA BAG a. s., Pra ha; JA PEZ Vra no vi ce,

- složení ko mi se pro ote ví rá ní obá lek a hod no tí cí ko mi si ve
složení: M. V., J. L., M. E., M. D., J. G.,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne 13. 2. 2012.
RO sou hla sí:

- s umís tě ním za ří ze ní sta ve niš tě spo leč nos ti Ther mal Pa so -
hláv ky a. s. na po zem cích p. č. 5010/1 v k. ú. Pa so hláv ky
v době od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2013, a na po zem cích
p. č. 3164/50, 3164/59 a část po zem ku p.č. 3164/73 v době od
1. 9. 2012 do 31. 5. 2013 v k. ú. Mu šov, při vý stav bě pá teř ní
ko mu ni ka ce. Na umís tě ní sta ve niš tě musí být uza vře na
smlou va, kte rá bude spe ci fi ko vat prá va a po vin nos ti smluv -
ních stran. Pro za cho vá ní bez peč né ho a ply nu lé ho pří jez du do 
au to kem pu Mer kur však bude nut né po dobu vý stav by pá teř ní 
ko mu ni ka ce a aqua par ku vy bu do vat ná hrad ní pří jez do vou
ces tu, a to v sou čin nos ti Obce Pa so hláv ky se spo leč nost mi
Ther mal Pa so hláv ky a. s., jako sta vi tel pá teř ní ko mu ni ka ce,
a ŽS REAL a. s. Brno, jako in ves to ra aqua par ku,

- na zá kla dě žádos ti J. M., s od pro de jem po zem ku pod stav -
bou re kre ač ní cha ty (sklep) na p.č. st. 418 o vý mě ře 59 m2

v k. ú. Mu šov, a to za cenu 300 Kč/m2,
- na zá kla dě žádos ti L. P. sou hla sí s oplo ce ním po zem ků

p. č. 6316 a 6317 v k. ú. Pa so hláv ky, kte ré jsou ve vlast nic -
tví žada tel ky. Sou hlas obce se vy dá vá k územ ní mu ří ze ní
o do da teč né po vo le ní stav by,

- s pro ná jmem po zem ků v k. ú. Mu šov, p. č. st. 322, na kte -
rém se na chá zí ob jekt "West Clu bu" ve vlast nic tví žada te le, 
p. č.st. 245/1 a 245/2, na kte rých se na chá zí bu do va WC ve
vlast nic tví Obce Pa so hláv ky, a dále pak při leh lé po zem ky
p. č. 3164/50, 3164/60, 3164/61, 3164/72 a 3164/74, na
kte rých se na chá zí par ko viš tě,

- s bez plat ným užívá ním cvi čeb ny v bu do vě MŠ a ZŠ za úče -
lem spor tov ních ak ti vit, ve dnech pon dě lí, čtvr tek, so bo ta
a ne dě le, v ča sech dle roz pi su užívá ní cvi čeb ny. Oso by od -
po věd né za po řá dek ve cvi čeb ně a dodržová ní pro voz ní ho
řádu - R. D., M. K., V. E.

RO bere na vě do mí:
- územ ní za sta vo va cí stu dii lo ka li ty "Pa so hláv ky - vý chod",

kte rou na jed ná ní rady před sta vi li její zpra co va te lé,
- zá pis č. 11 z jed ná ní Ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci

Pa so hláv ky ko na né dne 4. 1. 2012,
- ná vrh pro jek tu ví ce ú če lo vé ho hřiš tě navržené ho spo leč -

nos tí Linhart spol. s r. o., Lho tec ká 820, Bran dýs nad La -
bem - Sta rá Bo le slav,

- žádost spo leč nos ti black MA CHI NE, s. r. o., Ni kol či ce, na
pro ná jem re kre ač ní ho za ří ze ní ATC Mer kur ve dnech 17. -
20. 5. 2012 za úče lem po řá dá ní 4. roč ní ku moto fes ti va lu
Euro Bike Fest,

- ak tu a li zo va ný pře hled dlužníků v ATC Mer kur ke dni
23. 1. 2012.

RO uklá dá:
- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro dej po zem ku

p. č. st. 418 v k. ú. Mu šov o vý mě ře 59 m2 za cenu 300 Kč/m2,
- sta ros to vi obce za jis tit za mě ře ní sku teč né ho sta vu uli ce

u vin ných skle pů za oká ly a zma po vá ní celé této lo ka li ty
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s po rov ná ním zá pi sů v ka tas t ru ne mo vi tos tí,
- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem po zem ků

v k. ú. Mu šov na dobu 1. 5. - 31. 8. 2012, a to p. č. st. 322 o vý mě -
ře 119 m2, p. č. st 245/1 o vý mě ře 67 m2, p. č. st. 245/2 o vý mě ře
12 m2, p. č. 3164/50 o vý mě ře 2193 m2, 3164/60 o vý mě ře
314 m2, 3164/72 o vý mě ře 74 m2 a p. č. 3164/74 o vý mě ře 30 m2. 
Cena za pro ná jem před mět ných po zem ků je 170 000 Kč,

- ve dou cí mu kem pu doložit ko pii uza vře né smlou vy se spo -
leč nos tí black MA CHI NE z roku 2011 a sou čas ně vy pra co -
vat ná vrh smlou vy pro rok 2012, a to na jed ná ní Rady obce
dne 20. 2. 2012,

- ve dou cí mu kem pu vy pra co vat zá měr obce na pro ná jem veš -
ke rých po zem ků ve vlast nic tví obce na chá ze jí cích se v are á lu
ATC Mer kur pro krát ko do bé pro ná jmy a užívá ní pro rok
2012 a do ru čit na obec ní úřad ke zve řej ně ní na úřed ní des ce.

RO ne sou hla sí s od pro de jem čás ti po zem ku p. č. 2210/41
o vý mě ře 109 m2 (za hra da za re kre ač ní cha tou) v k. ú. Mu šov do
doby, než bude ve zbý va jí cí čás ti k. ú. Mu šov do ře še ná kom plex -
ní po zem ko vá úpra va. Do té doby lze požádat o pro ná jem před -
mět né čás ti po zem ku za cenu da nou ce ní kem Obce Pa so hláv ky.

RO ne sou hla sí s vy dá ním roz hod nu tí o umís tě ní stav by na
čás ti po zem ku p. č. 5150 v k. ú. Mu šov, na vr ho va tel R. K. a P. P. 
v za stou pe ní J. Š., a uklá dá sta ros to vi obce po dat ná mit ku - za -
mí ta vé sta no vis ko - u sta veb ní ho úřa du v Po ho ře li cích k za há je -
né mu územ ní mu ří ze ní.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 6. 2. 2012
RO schva lu je:

- Smlou vu o umís tě ní stav by a uložení čás ti roz vod né sítě
a ko mu ni ka cí na po zem ky vlast ní ka uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a spo leč nos tí Ther mal Pa so hláv ky, a. s.,

- Roz počto vý vý hled obce Pa so hláv ky do roku 2015,
- Smlou vu o vý půjč ce a Do da tek č. 1 ke Smlou vě o vý půjč ce

uza vře né mezi Obcí Pa so hláv ky a J. J.,
- ter mín ko ná ní sbír ky použité ho oša ce ní pro Ob čan ské sdružení

Di a ko nie Brou mov ve dnech 20. - 21. 4. 2012 v kul tur ním
domě v době v pá tek 16 - 18 hod. a v so bo tu od 10 - 12 hod.,

- Smlou vu o nájmu ne by to vých prostor uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a L. D., na pro ná jem ne mo vi tos ti Pa so -
hláv ky č. p. 22.,

- pro jekt pro územ ní ří ze ní na stav bu "ATC Mer kur - Re cep -
ce a pří jez do vá ko mu ni ka ce" v k. ú. Mu šov včet ně na po je ní 
ob jek tu na inženýr ské sítě ve vlast nic tví obce, dle před -
ložené pro jek to vé do ku men ta ce,

- zá měr obce č. 5/2012 na pro ná jem po zem ků p. č. st. 358
o vý mě ře 52 m2 a p. č. st. 360 o vý mě ře 26 m2 v k. ú. Mu šov, 
are ál au to kem pu ATC Mer kur, na ob do bí 2012 -
31. 12. 2014. Ne mo vi tos ti na ur če ných po zem cích nejsou
ve vlast nic tví Obce Pa so hláv ky,

- po skyt nu tí tří ví ken do vých po by tů pro dvě oso by v ATC
Mer kur Pa so hláv ky mimo hlav ní re kre ač ní se zo nu, a to na
akce "Za há je ní se zony v ATC Mer kur", me zi ná rod ní
folklor ní fes ti val "MFF My ja va 2012" a mul tižán ro vý mul -
ti kul tur ní fes ti val "Bažant Pohoda 2012" v Tren čí ně,

- od pro dej vy řa ze ných knih z míst ní knihov ny za cenu 5 Kč/ks.
RO sou hla sí:

- s od ně tím půdy ze ze mě děl ské ho půd ní ho fon du pro čás ti
po zem ků p. č. 5058 a 5056 v k. ú. Mu šov v roz sa hu 671 m2

z po zem ku 5058 a 47 m2 z po zem ku 5056. Po zem ky jsou
ur če ny pro in frastruk tu ru pro úze mí lá zeň ské a re kre ač ní
zóny v Pa so hláv kách a jsou sou čás tí akce "Ther mal Pa so -
hláv ky - tech nic ká a do prav ní in frastruk tu ra, změ na 2, část
SO ko mu ni ka ce a SO cyk los tez ka", zpra co va tel pro jek tu
Aqua Pro con s. r. o., pro jek to vá a inženýr ská spo leč nost,
Pa lac ké ho tř. 12, 612 00 Brno,

- s ode psá ním po hle dáv ky ve výši 113.442 Kč za Sklo Bo he -
mia, a. s., Svět lá nad Sá za vou, Zá mec ká 550, za re kre ač ní
služby po skyt nu té v ATC Mer kur v roce 2008. Rada obce
před klá dá ke schvá le ní ode psá ní po hle dáv ky na jed ná ní za -
stu pi tel stva obce, kte ré roz ho du je o pro mi nu tí po hle dá vek
ve výši nad 20.000 Kč,

- s od ku pem stá va jí cí ho uby to va cí ho za ří ze ní ve vlast nic tví
spo leč nos ti PVP Slo va ny Dvůr Krá lo vé nad La bem, kte ré
se na chá zí v ATC Mer kur na po zem cích obce, jako tech -
nic ké zá ze mí pro za měst nan ce kem pu.

RO bere na vě do mí:
- in for ma ce sta ros ty o jed ná ních ve de ných na Mi nis ter stvu

zdra vot nic tví a Kraj ském úřa dě Ji ho mo rav ské ho kra je ve
věci zdro jů mi ne rál ní vody Mu3G a Pa2G (pro bí ha jí cí
soud ní pře - pře liv ná zkouš ka na Pa2G),

- Prů běžnou zprá vu o vý sled cích se pa ro va né ho sbě ru bi o lo -
gic ky roz ložitel né ho od pa du od STKO Mi ku lov,

- ak tu ál ní pře hled dlužníků v ATC Mer kur k 2. 2. 2012
a uklá dá ve dou cí mu kem pu na dá le po kra čo vat ve vy má há -
ní po hle dá vek,

- pl ně ní roz počtu obce za ob do bí le den - pro si nec 2011,
- in for ma ce sta ros ty o usku teč ně ném jed ná ní s manžely J.

v pá tek 3. 2. 2012 ve věci od ku pu po zem ků v ATC Mer kur,
je jichž jsou vlast ní ky,

- in for ma ci mís tosta rost ky o možnos ti pře sa ze ní vzrost lých
líp před hřbi to vem,

- in for ma ce sta ros ty o ná hrad ní do prav ní si tu a ci při vjez du
a vý jez du do/z ATC Mer kur v době vý stav by aqua par ku
a pá teř ní ko mu ni ka ce mezi aqua par kem a Pa so hláv ka mi.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 18. 1.
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 4/2011.
- čle na do před sta ven stva spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky

a. s. pana T. I..
ZO bere na vě do mí In for ma ce o způ so bu využití půjč ky

z úče lo vé ho fon du "By to vý fond Pa so hláv ky" za rok 2011.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 13. 2.
ZO schva lu je:

- roz po čet Obce Pa so hláv ky na rok 2012 po úpra vě v za stu -
pi tel stvu obce dle pří lo hy č. 1,

- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 1/2012 o míst ním po plat ku
za lá zeň ský nebo re kre ač ní po byt,

- zá měr od kou pe ní re stau ra ce Ry bář ská Baš ta v ATC Mer -
kur Pa so hláv ky včet ně vy ba ve ní a za ří ze ní, umís tě né na
po zem ku p. č. st. 350 a čás ti po zem ku p. č. 3163/277, oba
v k.ú. Mu šov, do ma xi mál ní výše kup ní ceny 3 mi li o ny Kč.
ZO uklá dá sta ros to vi obce a mís tosta rost ce obce vést jed -
ná ní s ma ji te lem pro dá va né ne mo vi tos ti o výši kup ní ceny,

- zá měr vý stav by "Apart má no vé ho domu u je ze ra" v k. ú.
Pa so hláv ky s ná sle du jí cí mi požadav ky:

a) In ves tor bude re spek to vat roz hod nu tí obce re a li zo vat
stav bu bez re a li za ce vrch ní te ra sy, a to z dů vo du výš ko vé ho
uspo řá dá ní stav by vzhle dem k okol ní zá stav bě. Výš ka stav -
by ne smí pře sáh nout 7 me t rů od stá va jí cí as fal to vé ces ty.
b) Stav ba musí být umís tě na nejmé ně je den metr od hra -
ni ce po zem ků p. č. 5051/32 a p. č. 5051/33 s po zem kem
p. č. 5051/1.
c) In ves tor vy bu du je na své ná kla dy zpev ně né par ko viš tě
včet ně pro po je ní k as fal to vé ces tě na čás ti po zem ku p. č.
5051/1 s tím, že po lo vi na ka pa ci ty par ko viš tě bude sloužit
pro po tře by obce. In ves tor bude po vi nen ne chat ge o de tic -
ky za mě řit plo chu par ko viš tě před vy pra co vá ním pro jek tu
pro územ ní a sta veb ní ří ze ní. Dle za mě ře ní bude možné ur -
čit sku teč nou plo chu par ko viš tě a po čet par ko va cích míst.

ZO bere na vě do mí usne se ní Měst ské ho sou du v Pra ze
o zru še ní kon kur su spo leč nos ti Sklo Bo he mia, a. s., Svět lá nad
Sá za vou, Zá mec ká 550, z dů vo du, že pro uspo ko je ní vě ři te lů je
ma je tek dlužníka zce la ne po sta ču jí cí. Na zá kla dě vy já d ře ní in -
sol venč ní ho správ ce ne bu de po hle dáv ka obce ve výši
113.442 Kč uspo ko je na z dů vo du, že ma je tek spo leč nos ti ne po -
sta ču je na úhra du po hle dá vek za ma jet ko vou pod sta tou. ZO se
dle § 85, odst. f) zá ko na č. 128/2000 Sb., o ob cích, vzdá vá prá va 
a pro mí jí po hle dáv ku ve výši 113.442 Kč vůči spo leč nos ti Sklo
Bo he mia, a. s., Svět lá nad Sá za vou, Zá mec ká 550.
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Vážení ob ča né,
spo leč nost Jed no ta, spo třeb ní družstvo v Mi ku lo vě pro vá dí ve dnech od
1. 3. 2012 do 30. 4. 2012 ak tu a li za ci člen ské zá klad ny. Ob ča ny, kte ří jsou čle ny
družstva a nejsou držite li kar ty věr nost ní ho sys té mu COOP Club, žádá me, aby 
se in for mo va li na nej bližší pro dej ně Jed no ty, in ter ne to vých strán kách
www.jednota.cz, pří pad ně na ře di tel ství družstva a pro ved li ak tu a li za ci
svých úda jů. 
Dě ku je me.

Fi nanč ní úřad Brno - ven kov
Pří kop 8, Brno

ÚŘED NÍ  HO DI NY
pro ob do bí

od 26. 3. do 2. 4. 2012
při po dá vá ní da ňo vých při zná ní 

na da ních z pří jmů

po da tel na, po klad na
(bu dou pří tom ni i pra cov ní ci

vy mě řo va cích od dě le ní)

26. 3. 2012 8:00 - 18:00
27. 3. 2012 8:00 - 18:00
28. 3. 2012 8:00 - 18:00
29. 3. 2012 8:00 - 18:00
30. 3. 2012 8:00 - 18:00
  2. 4. 2012 8:00 - 18:00

podatelna, pokladna

so bo ta 31. 3. 2012 8:00 - 12:00

FÚ Brno - ven kov
Pří kop 8
604 24 Brno - střed
tel.: 545 125 111

Daň z pří jmů 2012
Ozna mu je me ob ča nům, že
pra cov ní ci Fi nanč ní ho úřa du
Brno - ven kov za bez pe čí vý běr
da ňo vých při zná ní k dani
z pří jmů fy zic kých a práv nic -
kých osob v pro sto rách Měst -
ské ho úřa du Po ho ře li ce dne 
27. břez na 2012 od 8:30 do
16:00 hod.

L. Šnepfenbergová   

Informace
finančního úřadu

Brno - venkov

Redakce zpravodaje
Vážení čte ná ři, ke kon ci roku ukon či la čin nost ve zpra vo da -

ji paní Lena Fer by o vá. Tou to ces tou jí dě ku ji za prá ci, kte rou
od vá dě la jako re dak tor ka.

No vou re dak tor kou je sleč na Si mo na Je lén ko vá.
Alena Slabá

Něco málo o mně...
Jme nu ji se Si mo na Je lén ko vá. Na ro di la jsem se 12. úno ra

1987 a celý život žiji v Pa so hláv kách. Po ma tu ri tě na Gym ná ziu
v Mi ku lo vě jsem rok na vště vo va la ja zy ko vou ško lu v Brně, kde 

jsem se snažila zdo ko na lit svo ji an g lič ti nu. V sou čas né době
do kon ču ji vy so ko škol ské stu di um na Uni ver zi tě Pa lac ké ho
v Olo mou ci, kde stu du ji žurnalistiku v kombinaci s filmovou
vědou. 

Co se týče mých zá jmů, tak ráda fo to gra fu ji, sle du ji fil my,
po slou chám hud bu a také hod ně čtu, zejmé na pak his to ric ké
romány.

Dou fám, že moje spo lu prá ce na míst ním zpra vo da ji bude
spí še pří no sem a ni ko li naopak. 

Simona Jelénková

http://www.jednota.cz
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V so bo tu 18. úno ra bylo na obci ve se lo. 
Po ves ni ci po bí ha ly masky, za sta vo va ly
dům od domu, zva ly ob ča ny na ve čer ní
zá ba vu a za to obdržely fi nanč ní pří spě -
vek a ně ja ké dob ro ty. Sla vil se ma so pust.

Ve čer ní zá ba va byla ve se lá, při šly
ješ tě dal ší masky a při po cho vá vá ní basy
byla vel ká legra ce. K tan ci a po sle chu
hrál Zbyňa Hroud ný, všich ni se ba vili až
do brz kých ran ních ho din.

Po dě ko vá ní pa t ří člen kám ČSŽ, kte ré 
se na prů bě hu celé akce po dí le ly. Jsou to: 
pí Je doun ko vá Eva, Fa jmo no vá, Pro -
cház ko vá, Oč ko vá, Kec ko vá, Čel ko vá,
Do man ská, Chlu di lo vá, Ála čo vá, Osi ko -
vá.

Zá ro veň pa t ří po dě ko vá ní panu Fa j -
mo no vi a Sla bé mu za po moc ve vý če pu
a Báře Grim mo vé za to, že celý ve čer sbí -
ra la prázd né plas to vé lah ve a recyklo va la 
je. Ne smím za po me nout po dě ko vat všem, co byli v mas kách
a po dí le li se na skvě lé at mo sfé ře.

Baso, do hléd ni na Evu Je doun ko vou z výš ky,
trá pi la koč ku hla dy
a ta sežrala Br ve ní kům říz ky...

Baso, Ro so vi Krá lí ko vi pro stři oči i zrak,
že vstu po vat na led je zrád né i na kra jí ček.
Rosťa šel brus lit, led se pro lo mil
a za uši ho vy tá hl Ma rek Ka d lí ček...

Baso, po přej zdra ví u Kva pi lů všem na ráz,
Pepa va řil po lév ku
a mís to ma so xu použil gu ta lax...

Baso, když už bu deš u Kva pi lů,
dej na tuto ro di nu vel ký po zor,
Růža s dce rou jela au tem do Brna
a po ces tě jim vy pa dl mo tor...

Baso, Lídě Mi ku láš ko vé dej sílu vel kou,
věč ně má ucpa ný ko mín
čis tit ho musí každý den štět kou...

Baso, co dělá Ma ruš Fa jmo no vá,
to už volá do nebe,
Dě la la zá s mažku a mís to mou ky cukr použila
a pak spo lé ha la na tebe...

Baso, Iva na Kec ko vá zažila šok z lek nu tí,
od vo zem na dám skou jízdu požáda li Juru Ka d líč ka,

Iva na ješ tě manželo vi te le fo no va la,
a na jed nou uvi dě la kon co vá svět la ujíždě jí cí ho au tíč ka...

Baso, Zden ku Ze mán ko vou nauč jez dit vla kem,
a sle duj jí stá le, když do Břec la vi jede,
v Mi ku lo vě si ne ak ti vo va la jíz den ku, chyt la jí prů vod čí
a v Sedle ci če kal celý vlak, až si jí Zden ka na ná d raží zak ti vu je...

Baso, Anič ka Do man ská je pil ná jako vče lič ka,
Spě cha la dát krá lí kům zrní,
noha jí uklouz la a po blá tě jela jak po ná le dí...

Baso, za chraň nám naše tra di ce,
víš, jak to teď cho dí,
dej, ať jsme správ ná ves ni ce,
dej, ať máme zase bab ské hody...

Baso, u Ros ti Dub še hlí dej každý krok,
jsou k tomu řád né dů vo dy,
na ple se sko ta čil při tan ci
a spa dl part ner ce pod nohy...

Baso, za jis té jsi byla s Ku bou Buč kem v Ka na dě,
po tře bo val tvo ji radu,
plný hně vu na dá val v hos po dě
a ne vě děl, že mají čes kou ob slu hu...

Baso, ško da, že jsi k nám na ples ne do šla,
Byla bys hyb ná páka,
Ji ř ka Chlu di lo vá měla vel kou ra dost,
k na ro ze ni nám vy hrá la v tom bo le di vo čá ka...

Sepsala Alena Slabá

Ma so pust 2012  

V so bo tu 4. úno ra se ko nal dal ší z řady mys li vec kých ple -
sů. Dalo by se oče ká vat, že bude vy pro dá no a sál plný. Opak je
prav dou, zkla má ní je na stra ně or ga ni zá to rů, tedy mys liv ců,
vel ké. Ze 156 vstu pe nek da ných do před pro de je se pro da lo
pou hých 94! Při tom bych rád uve dl, že se mys liv ci snaží vy -
tvo řit pro ple so vé hos ty ty nej lep ší pod mín ky včet ně dob ré ho
zá so be ní bu fe tů, dob ré mu zi ky a v ne po sled ní řadě bo ha té
tom bo ly. Ne vím, v čem spo čí vá pří či na ne u tě še né ho sta vu.
Zřej mě to bude ve více fak to rech. Zdá se, že spo le čen ská zá -
bava se ome zu je na kon zu ma ci mnoh dy la ciné a po vrch ní
te le viz ní tvor by, po div ných ame ric kých ko me dií. Svo ji roli
asi se hrá lo i vel mi chlad né po ča sí a také stá le tíživěj ší eko no -

mic ká si tu a ce oby va tel. Je také možné, že lidé jsou
po ho dl něj ší a méně spo le čen ští. Mrzí nás to. 

Ale aby ne by lo vše špat né jen na stra ně ob ča nů. Sa mot ní
mys liv ci by si měli sáh nout do svě do mí! Z 31 čle nů bylo pří -
tom ných 12, z toho 7 jako po řa da te lé, zbý va jí cí jako ple so ví
hos té. Vím, ně kte ří se ne moh li účast nit z vážných ro din ných
dů vo dů, ně kte ří ze zdra vot ních. Je však stá le dost těch, kte ří
by měli při jít...

Mohu však čte ná ře zpra vo da je a hlav ně pak pra vi del né
ná vštěv ní ky ple sů ujis tit o tom, že v příš tím roce bu de me
mys li vec ký ples ur či tě zno vu po řá dat. A tě ší me se na něj.

MVDr. Miroslav Sedlák, předseda sdružení

Myslivecký ples není atraktivní?
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Ju bi lan ti březen
Keck František           79 let
Fer by o vá Bri gi ta        73 let
Vla cho vá Ma rie             72 let
No vot ná Kvě to sla va         68 let
Buč ko vá Anna                63 let
Ku řit ko vá Jin dřiš ka         61 let
Brab co vá Ana stá zie          61 let
Slavík Bořivoj                60 let

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

Narození
Dne 18. 2. 2012 se Bo hu mi le

Ja no to vé a Jo se fu He le ši co vi na ro -
dil syn To má šek.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře -
je me a ma lé ho To máš ka ví tá me mezi 
nás.

Úmrtí
V led nu nás opus ti la naše spo lu -

ob čan ka paní Agá ta Ze ma no vá.
Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me

upřím nou sou strast. 
Alena Slabá

Společenská
kronika

Vá noč ní be síd ka ve škol ce

Vá no ce jsou sice už dáv no za námi, ale mra zi vé po ča sí, kte ré v sou čas nos ti
ven ku pa nu je, nám je stá le při po mí ná. Pro to není na ško du vrá tit se k to mu to nej -
krás něj ší mu ob do bí v roce i pro střed nic tvím akce, kte rá pro běh la už před Vá no -
ce mi v míst ní ma teř ské ško le.

Uči tel ky spo leč ně s dět mi po zva ly ro di če na vá noč ní be síd ku. Tu pra vou svá -
teč ní at mo sfé ru na vo di la nejen všu dypří tom ná vůně vá noč ní ho cuk ro ví, ale i vý -
zdo ba, kte ré vé vo dil roz sví ce ný stro me ček, kte rý oz do bi ly samy děti. Ty si pro
své ro di če při pra vi ly krát ký pro gram, složený z vá noč ních pís ni ček a bás ni ček.
Za svůj vý kon pak od pyš ných ro di čů skli di ly za sloužený po tlesk.

V dal ší čás ti pro gra mu se ro di če se svý mi ra to lest mi roz dě li li do sku pi nek
a po se da li si ke sto leč kům, kde už pro ně byl při pra ve ný malý, ale vel mi pří jem ný
úkol. Jed nou z nej roz ší ře něj ších tra dic, kte ré ne od mys li tel ně pa t ří k pra vým čes -
kým vá noč ním svát kům, je pe če ní a zdo be ní per níč ků. Pro to tato čin nost ne moh -
la chy bět ani tady. Mno zí úkol při ví ta li s vel kou ra dos tí, je li kož pro ně
před sta vo val ná vrat do dět ských let. I je jich nadše ní bylo chví le mi vět ší než u je -
jich po tom ků. Všich ni se cho pi li při pra ve ných zdo bí cích sáč ků a s vel kou dáv -
kou fan ta zie se pus ti li do zkrášlo vá ní na pe če ných per níč ků. "Zdo be ní se mi
vel mi lí bi lo, je li kož jsem si to zku si la vů bec po pr vé v živo tě, stej ně jako můj čtyř -
le tý syn," uved la jed na z ma mi nek. "Vel ká po chva la pa t ří i paní ku chař ce, kte rá
per níč ky na pek la, pro tože byly vý bor né," do da la. Tyto chví le si užili i dal ší ro di -
če, pro tože podle nich je pro ně tak to strá ve ný čas s dět mi vzác nos tí, zejmé na
v této uspě cha né a ča so vě ná roč né době.

Kro mě sto leč ků s per níč ky tu byl při pra ven i "vý tvar ný" sto le ček, kde ro di če
s dět mi spo leč ně vy tvá ře li a zdo bi li stro meč ky z pa pí ru. Mno hé děti si pak od běh -
ly ra dě ji hrát samy s hrač ka mi a zdo be ní tak pře ne cha ly ma min kách a ta tín kům.
Těm to ale vů bec ne va di lo a v zá pa lu tvo ři vos ti si ne pří tom nos ti svých po tom ků
ani ne všimli.

"Dík pa t ří zejmé na pa ním uči tel kám, kte ré tuto akci zor ga ni zo va ly
a umožnily nám tak strá vit pří jem ný před vá noč ní čas s dět mi a bylo by pří jem né
zažívat ta ko vých chvil mno hem víc," do da la na zá věr jed na z pří tom ných ma mi -
nek. 

Simona Jelénková

Čes ký za hrád kář ský svaz
Pa so hláv ky

po řá dá v so bo tu

17. 3. od 12.00 hod

TRA DIČ NÍ KOŠT VÍN
  v sále kul tur ní ho domu.

K po sle chu hra je
Vsetín ská cim bá lo vá mu zi ka.

Sr deč ně zvou po řa da te lé.


