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Okénko starosty
Vážení spoluobčané a milí návštěvníci obce
Pasohlávky, začaly prázdniny, nejkrásnější období dětí, které si budou užívat zaslouženého volna
po školním roce a čas dovolených pro převážnou
většinu pracujících. Dovolte mi informovat Vás
o dění v obci.
V měsíci květnu byla dokončena realizace
nového dětského hřiště na sídlišti. Dle zájmu
a informací návštěvníků se dětské hřiště dětem
líbí a hojně jej využívají. Celkové náklady na vybudování dětského hřiště včetně parkových
úprav jsou ve výši 1,2 mil. Kč. Na dětské hřiště se
nám podařilo získat dotaci od Jihomoravského
kraje ve výši 150.000 Kč. Bohužel již nyní dochází k ničení nově vybudovaných prvků na
hřišti. Žádáme občany, aby nebyli ke svému okolí lhostejní, více si všímali, co se kolem nich děje
a na případné nešvary nás upozornili.
V měsíci květnu začala realizace zateplení
budovy mateřské a základní školy. Zateplení má
být dokončeno nejpozději do konce srpna. Dle
postupu prací by mohla být realizace zateplení
ukončena v předstihu před plánovaným termínem dokončení. Celkové náklady na zateplení
budovy, na základě soutěžené ceny, nepřekročí
část ku 2 mil. Kč. Pů vod ní roz po čet či nil
3 mil. Kč. Z toho měla získaná dotace činit
1,3 mil. Kč. Díky vysoutěžené nižší ceně bude
i výše dotace pravděpodobně krácena. V rámci
zateplení dochází k zateplení stropů a stěn budovy, nalepení izolačních fólií na skla v oknech
a výměna všech dveří v budově.
V rámci autokempu Merkur bylo vybudováno dalších 10 chatek v chatové lokalitě v celkové
ceně 1,7 mil. Kč.
Na květnovém zasedání Zastupitelstva obce
byly schváleny půjčky z bytového fondu občanům obce na rekonstrukci svých domů (zateplení,
výměna oken a dveří, oprava střechy) v celkové
výši 300.000 Kč. Bylo uspokojeno všech 8 žadatelů - majitelů nemovitostí.
Přeji Vám všem, jak občanům obce, tak i návštěvníkům naší obce, pěkně prožité letní měsíce
a načerpání nových sil do další práce či školy.
Tomáš Ingr
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Noc kostelů v kostele
sv. Anny v Pasohlávkách
Noc kostelů je akce organizovaná napříč církvemi po celé naší republice. Konala se již potřetí. Inspirace pro konání Noci kostelů se k nám dostala
z Rakouska. Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému
setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických
pokladů. Nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím, vytváří prostor pro setkání, je určena pro co nejširší veřejnost.
Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných
míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost.
Také v našem kostele jsme se letos pokusili poprvé Noc kostelů uspořádat. Na programu byla komentovaná prohlídka kostela, pásmo k poctě
sv. Anně, hra na varhany, možnost vystoupit na věž a prohlédnout si hodinový stroj, s příp. vyhlídkou do okolí. Přestože bylo hodně špatné počasí
a "lilo jako z konve", přece jen přišlo několik zájemců z řad rekreantů. Škoda, že z obce kromě farníků, kteří chodí do kostela pravidelně, nepřišel
nikdo. Určitě je v našem kostele co k vidění. Velkou zkušenost a zážitek
z této noci mají tedy asi jen organizátoři, ale i tak to stálo za to.
Ferbyová L.

Z činnosti rady a zastupitelstva
Výpis z usnesení Rady obce ze dne 30. 5. 2011
RO schvaluje:
- Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 9/2010 ze dne 21. 4. 2010 uzavřený
mezi Obcí Pasohlávky a Vodní záchrannou službou ČČK Brno - střed,
Kuršova 24, 635 00 Brno.
- Mandátní smlouvu č. 1/11 na zajištění výkonu inženýrské činnosti a technické pomoci související s výkonem stavebního dozoru na stavbě "ZŠ a MŠ
Pasohlávky, zateplení objektu" uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a P. K.
- záměr pronájmu pozemků na výsadbu biokoridorů, biocenter, větrolamů
a alejí. Způsoby možnosti financování a realizace prezentoval na jednání
Rady zástupce Občanského sdružení Šarovec.
- hudební produkci a výjimku z nočního klidu na základě žádosti společnosti Transporterclub, s. r. o., Příční 130/24, 602 00 Brno, a to dne 4. 6. 2011
do 01,00 hod. dne 5. 6. 2011.
- Nájemní smlouvu č. 23/2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností RETEX a. s, U Nádraží 894, 672 01 Moravský Krumlov.
- Nájemní smlouvu č. 24/2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a Městem
Mikulov se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov.
- Nájemní smlouvu č. 25/2011 uz.. mezi Obcí Pasohlávky a R. B.
- Nájemní smlouvu č. 26/2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností První litomyšlská stavební a. s., Havlíčkova 1118, 570 01 Litomyšl.
- Nájemní smlouvu č. 27/2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností FALCON - Jihlava s. r. o., Žižkova 2049/56, 586 01 Jihlava.
- Nájemní smlouvu č. 28/2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností PV OSPT PVP SLOVANY, spol. s r. o., Slovany 140, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem.

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
- Nájemní smlouvu č. 29/2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava.
- změnu tvaru kruhové objízdné křižovatky z kruhu na elipsu
dle PD "THERMAL PASOHLÁVKY, a. s. - Technická
a dopravní infrastruktura - změna č. 1".
- Smlouvu č. 01/2011 o odvozu a zneškodnění odpadu, který
je podobný komunálnímu odpadu, uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a společností ASSIGNE s. r. o., Merhautova 38, 613 00 Brno.
- Smlouvu č. 02/2011 o odvozu a zneškodnění odpadu, který
je podobný komunálnímu odpadu, uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a A. B.
- Smlouvu č. 03/2011 o odvozu a zneškodnění odpadu, který
je podobný komunálnímu odpadu, uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a A. Z.
- Smlouvu č. 04/2011 o odvozu a zneškodnění odpadu, který
je podobný komunálnímu odpadu uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a A. Z.
- hudební produkci na základě žádosti společnosti F4 s. r. o.,
Kosmonautů 1528/4, 748 01 Hlučín, v době od 11. 6. 2011
od 13,00 hod. do 02,00 hod. dne 12. 6. 2011, v prostoru občerstvení U minigolfu. Současně také schvaluje výjimku
z nočního klidu na uvedenou dobu.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo B11 - 007 uzavřený mezi
Dřevoartikl, spol. s r. o., Uhelná 2641/4, 669 01 Znojmo
a Obcí Pasohlávky.
- Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností Landmann s. r. o., Dunajovická 138, 691 81 Březí,
v souladu se zveřejněným Záměrem obce č. 27/2011.

RO souhlasí:
- s poskytnutím slevy organizaci ČASPV při pořádání turnaje v kubb a woodballu v ATC Merkur v měsících září - říjen, dle možností kempu, takto:
závodníci - 160 Kč/lůžko/noc, rozhodčí - 50 Kč/lůžko/noc.
- s umístěním nového objektu - nápojového baru s posezením nad vodní hladinou a rozšířením stávající půjčovny
sportovního vybavení s občerstvením, na po zemcích
p. č. 3163/112 a 3162/7 v k. ú. Mušov, o rozměrech
13,5 x 10 m.

RO ukládá:

- Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemků, dle přílohy, na dobu 10 let. Cena pronájmu je stanovena
ve výši 1 Kč/rok.
- Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem části
pozemků parc. č. 3163/112 a 3162/7 v k. ú. Mušov o velikosti 135 m2, na dobu 10 let, za cenu 43 000 Kč/rok.
- Obecnímu úřadu zveřejnit nový záměr obce na vklad nemovitostí (dle přílohy) do akciové společnosti Thermal Pasohlávky a. s.

Výpis z usnesení Rady obce ze dne 13. 6. 2011
RO schvaluje:

- Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku jiného vlastníka uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a manžely E. a J. L.
- Smlouvu č. H - U/42 o nájmu hrobového místa uzavřenou
mezi Obcí Pasohlávky a A. G.
- vystavení permanentních vstupů do ATC Merkur na sezonu 2011 pro členy YC Pasohlávky dle přiloženého seznamu za cenu 300 Kč/osobu.
- poskytnutí permanentních vstupů do ATC Merkur pro majitele nemovitostí v k. ú. Pasohlávky, kteří v nich nemají trvalý pobyt. Permanentní vstupy budou poskytnuty pro
max. 4 osoby v jedné nemovitosti za poplatek 300 Kč/osoba. Majitelé nemovitostí si na Obecním úřadě v Pasohláv-
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kách vyzvednou potvrzení o tom, že v k. ú. Pasohlávky
vlastní nemovitost spolu se jmény osob, které obdrží permanentní vstupy a tyto si pak zakoupí v TIC v Pasohlávkách oproti předloženému potvrzení.
Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku jiného vlastníka uzavřenou mezi Římskokatolickou farností Pasohlávky a Obcí Pasohlávky.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
č. 4210-419/001/2011-HO-AD uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, ke stavbě "Pasohlávky, k. NN,
Jedounek".
Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2011_81616
uzavřenou mezi společností OSA - Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hu deb ním, o. s., Čs. armády 20,
160 56 Praha 6 - Bubeneč a Obcí Pasohlávky.
Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2011_81629
uzavřenou mezi společností OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. armády 20,
160 56 Praha 6 - Bubeneč a Obcí Pasohlávky.
Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a P. I.
Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a P. D.
Nájemní smlouvu č. 32/2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a M. K.
Smlouvu č. 306/2011 na odvádění odpadních vod uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a J. Č.
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč při slavnostním vítání občánků pro každého nového občánka s trvalým pobytem v obci Pasohlávky.
termín konání Zastupitelstva obce dne 22. 6. 2011 a program jednání.

RO souhlasí:
- s poskytnutím víkendových pobytů v ATC Merkur pro 3 vylosované výherce za účast v dotazníkovém šetření "Průzkum
spokojenosti v ATC Merkur Pasohlávky 2011".
- s poskytnutím 10% slevy z ceny za pobyt v chatkách v ATC
Merkur v termínu 20. 8. - 27. 8. 2011, objednaných v době do
30. 6. 2011. Sleva bude poskytována na základě provedeného
direkt mailingu, který pro ATC zajišťuje server dokempu.cz.
- s navrženým vedením vodovodu minerální vody dle PD
k územnímu rozhodnutí společnosti AQUA PROCON s. r. o.,
Palackého tř. 12, 612 00 Brno, investorem stavby je společnost
Thermal Pasohlávky a. s. Rada obce dále doporučuje, aby Obec
požadovala při realizaci vodovodu vybudovat také odbočku do
ATC Merkur pro jeho případný další rozvoj.
- s navrženým vedením vodovodu užitkové vody dle PD
k územnímu rozhodnutí společnosti AQUA PROCON
s. r. o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, investorem stavby je
společnost Thermal Pasohlávky a. s.
- s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou se společností Vinofrukt a. s. Dolní Dunajovice, Kostelní č. 416,
691 85 Dol ní Du na jo vi ce, na pro ná jem po zem ků
parc. č. 6180 a parc. č. 6200 v k. ú. Pasohlávky.
- s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou 30. 9. 2009 mezi Obcí Pasohlávky a J. B., dohodou
k 31. 7. 2011.
- s pořízením kamerového systému na monitorování dětského hřiště na sídlišti.

RO bere na vědomí:

- výsledek jednání a ukládá starostovi pokračovat v dalších
jednáních o odkupu pozemků ve vlastnictví paní K. a N.
- dopis pana J. a ukládá starostovi vést další jednání ve věci
odkupu pozemků ve vlastnictví paní J. a K.
- Žádost o změnu územního plánu pana V. Č., za účelem výstavby obslužné komunikace a Truck centra. RO tuto
Pasohlávský zpravodaj

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
žádost postupuje zastupitelstvu obce a doporučuje nesouhlasit s žádostí.
- plnění rozpočtu obce za leden - květen 2011.
RO na základě žádosti společnosti KD system s. r. o., Vranovská 40, 614 00 Brno, povoluje kulturní a hudební produkce
v pizzerii KOMETA Pasohlávky 4, ve dnech 17. 6., 18. 6.,
24. 6., 25. 6., 1. 7., 2. 7., 8. 7., 9. 7., 15. 7., 16. 7., 22. 7., 29. 7.,
30. 7., 5. 8., 6. 8., 12. 8., 13. 8., 19. 8., 20. 8., 26. 8. a 27. 8. vždy
v době do 24.00 hod. Nepovoluje se termín 23. 7. z důvodů konání Anenských hodů. V případě nedodržení času ukončení
kulturní či hudební produkce nebo stížností na provoz nedodržováním nočního klidu v obci, bude toto povolení zrušeno.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce ze dne 26. 5. 2011
ZO schvaluje:

- odprodat pozemek p.č. st. 900 o výměře 35 m2 v k. ú. Pasohlávky za cenu 50 Kč/m2, Mysliveckému sdružení Pasohlávky. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí
nabyvatel.
- směnu pozemku p. č. st. 910 o výměře 11 m2 v k. ú. Pasohlávky, ve vlastnictví Obce Pasohlávky, za pozemek
p. č. 5198/13 v k.ú. Pasohlávky o výměře 17 m2, ve vlastnictví Mysliveckého sdružení Pasohlávky.
- poskytnutí půjčky ve výši 40.000 Kč panu M. G., paní
L. Š., paní L. Z., paní H. B., slečně H. M., paní L. F., ve výši
30.000 Kč panu S. F. a paní J. H.
- přijetí dotace v částce 150.000 Kč z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na realizaci projektu "Výstavba dětského hřiště se sadovými úpravami v Pasohlávkách".
- bezúplatný převod pozemku p. č. 4997/1 v k. ú. Pasohlávky
na komunikaci a pozemky p. č. 4993/1, p. č. 4987/1,
p. č. 4988/1, p. č. 4988/3, p. č. 4713/1 a p. č. 4713/2 v k. ú.
Pasohlávky na výsadbu zeleně, vše dle schválené změny
č.1 územního plánu, do vlastnictví obce Pasohlávky.
- rozpočtové opatření č. 1/2011.
- v rámci úprav pokynů k návrhu územního plánu:
a) plochu Z01 zmenšit k hranicím pozemků p. č. 5916,
p. č. 5917 a p. č. 5913,
b) plochu Z02 z plochy BR do plochy SO,
c) plochu OS v intravilánu obce na pozemku p. č. 5051/8 posunout hranici na severovýchod až k ploše BR,
d) plochu Z10 změnit z OV na OT, pouze na severozápadě
ponechat část plochy OV (od silnice v obci po roh základní školy),
e) plochu Z14 změnit z OS na BR,
f) prostor mezi plochami Z06, Z07 a zastavěnou částí
obce zahrnout jako BR (ponechat pouze komunikaci)
a prostor před restaurací Velký dvůr zahrnout do veřejných prostranství),
g) plochu Z08 zmenšit k hranici pozemků p.č. 5752
a p. č. 5753, ostatní plochu Z08 dát do rezervy. Místo
této uvolněné plochy zahrnout pozemky jižně od Římského vrchu jako plochu SO,
h) plochu NP136 zúžit o 10 metrů a rozšířit plochu Z41a,
i) zahrnout přístup na Římský vrch na severovýchodní straně
Římského vrchu - kolem vinohradů (přístup pro pěší k archeoparku + nárazově zásobování a zásahové vozidlo),
j) do textové části zahrnout jako podmínečně přípustné
možnost umístění mol na vodě ke zřízení restaurací
a občerstvení (plochy NV),
k) do textové části uvést, že páteřní komunikace je určena
pro hromadnou dopravu,
l) z textové části zcela vypustit požadavek zpracování
územních studií pro dané plochy,
m) zrušení v regulativech ÚP určení tvaru a sklonu střech
staveb.
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ZO bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti Thermal
Pasohlávky a. s., Pasohlávky.
ZO bere na vědomí zprávu o způsobu využití půjčky z účelového fondu "Bytový fond Pasohlávky".
ZO pověřuje kontrolní výbor dle § 119 odst. 3, písm. c)
v období let 2011 - 2014:
a) průběžně provádět kontrolu parkování vozidel, ukládání materiálu na obecních pozemcích a místních komunikacích,
b) průběžně provádět v letní sezoně kontrolu dodržování
nočního klidu v ATC Merkur, zavírací doby stánků, zábor
obecních pozemků stánkaři a platnosti ubytovacích karet u
návštěvníků kempu,
c) provést kontrolu ubytovacích a rekreačních zařízení v k. ú.
Pasohlávky a k. ú. Mušov,
d) ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru předkládat 2 krát
ročně zprávu.
ZO žádá Pozemkový úřad o zahrnutí realizace veřejných
cest a ozelenění na základě schváleného plánu společných zařízení a schvaluje požadavek realizace dle následujícího pořadí:

Realizace v rámci k. ú. Pasohlávky:

1) pozemky p. č. 5893, p. č. 6208, p. č. 6182 a p. č. 5863, vedené
jako ostatní plocha, ostatní komunikace, pro vybudování
zpevněných cest, vše v k. ú. Pasohlávky, pozemky p. č. 5906,
p. č. 5925 a p. č. 5862, vedené jako ostatní plocha, zeleň, pro
realizaci větrolamů u výše uvedených komunikací, vše v k. ú.
Pasohlávky, pozemek p. č. 6181, vedený jako trvalý travní
porost pro realizaci aleje u komunikace, v k. ú. Pasohlávky,
(cesta kolem obce).
2) pozemky p. č. 6139 a p. č. 6025, vedené jako ostatní plocha, ostatní komunikace, pro vybudování zpevněných
cest, vše v k. ú. Pasohlávky, (cesta přes ovčárnu).

Realizace v rámci k. ú. Mušov:

1) pozemky p. č. 5272, p. č. 5273, vedené jako ostatní plocha,
ostatní komunikace, pro vybudování zpevněných cest, vše

PLOTY, PLETIVA,
GARÁŽOVÁ VRATA
Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční,
rolovací.

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO

Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované
ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu
ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže
sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.

Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

www.KANCLIR.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Rozvoz po celé ČR.
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
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Z činnosti rady a zastupitelstva
v k. ú. Mušov, pozemky p. č. 5741, p. č. 5703 a p. č. 5755 vedené jako ostatní plocha,
ostatní komunikace, pro vybudování zpevněných cest, vše v k. ú. Pasohlávky, pozemky p. č. 5050, p. č. 5002 a p. č. 5006, vedené jako ostatní plocha, zeleň, pro realizaci větrolamů u výše uvedených komunikací, vše v k.ú. Mušov, pozemek p. č.
5756 vedený jako ostatní plocha, zeleň, pro realizaci větrolamů u komunikace,
v k. ú. Pasohlávky (cesta na Římský vrch).
- schvaluje v rámci výstavby cesty na Římský vrch realizaci propojky mezi pozemkem p. č. 5703 a p. č. 5755 na náklady Obce Pasohlávky. Propojka bude realizována na pozemku p. č. st. 523/1, který je v intravilánu obce.

Společenská
kronika

Vítání nových občánků
V sobotu 18. června přivítali členky SPOZ spolu se starostou obce tři nové občánky. Dvojčátka Marečka a Tomáška Sýkorových a Mirečka Dubše.
Mamince byla předána kytička a pro děti malý dárek. Básničku přednesla Veronika
Mašková. Nové občánky vítáme mezi nás a do života jim přejeme jen to nejlepší.
Slabá Alena

Jubilanti červenec - srpen
Suchá Zdenka
Pokorná Naděžda
Šalplachta Jindřich
Novák František
Úradníková Anna
Jančíková Anna
Zelenáková Rozálie
Binderová Marie
Novotný Zdeněk
Vašková Ludmila
Adamík Jan

66 let
62 let
70 let
73 let
67 let
85 let
75 let
71 let
74 let
69 let
63 let

Moravec Karel
Plotzová Drahomíra
Vašek Vladimír
Bracek Jaroslav
Bracek Pavel
Štolfová Jiřina
Ingr Miroslav
Bezeková Jana
Plšková Růžena

68 let
85 let
75 let
69 let
63 let
63 let
62 let
63 let
86 let

Milým jubilantům blahopřejeme
a přejeme jen štěstí,zdraví a pohodu.

Narození
Dne 31. 5. 2011 se Lindě Sirbu
a Romanu Mikuláškovi narodila dcera Eliška.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a malou Elišku vítáme mezi nás.
Omlouváme se manželům Dubšovým za chybně uvedené jméno jejich
syna. Narodil se jim syn Mireček a ne
jak bylo chybně uvedeno.

Úmrtí
15. května 2011 nás navždy opustil náš spoluobčan pan Ondrej Zelenák.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.
Alena Slabá
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