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Okén ko sta ros ty
Vážení spo lu ob ča né, za ně ko lik málo dní skon čí čtyř le té

funkč ní ob do bí Za stu pi tel stva obce Pa so hláv ky. Do vo lím si su -
mari zo vat 4 roky prá ce sou čas né ho za stu pi tel stva. V říj nu roku
2010 se ko na ly ko mu nál ní vol by do za stu pi tel stva obce
a 12. lis to pa du 2010 pro běh la vol ba sta ros ty, mís tosta ros ty
a rad ních obce. Za stu pi tel stvo obce pra co va lo v uply nu lém
čtyř le tém funkč ním ob do bí ve složení: To máš Ingr - sta ros ta,
Mar ti na Do mi no vá, DiS. - mís tosta rost ka, Ing. Ale na Man dá -
ko vá, Vla di mí ra Bin de ro vá, Ing. Vác lav Eli áš - všich ni 3 jako
rad ní obce, Eva Mi na ří ko vá, Bc. Sta nisla va Šne p fen ber go vá,
Mi ro slav Osi ka, Ive ta Žalud ko vá, Jan Ze má nek ml., Bc. Mar ta
Man din co vá, Ros ti slav Dubš, Jan Duda, Kvě to slav Uhe rek
a An to nín Po kor ný. Vě řím, že při roz ho do vá ní v za stu pi tel stvu
každý jed not li vý za stu pi tel hla so val dle své ho uvážení, co je
pro naši obec nej lep ší. Ne mys lím si, že by za stu pi te lé byli pou -
ze "má va či bez vlast ní ho ná zo ru", tak jak je to nyní
pre zen to vá no ně kte rý mi kan di dá ty do no vé ho za stu pi tel stva
obce.

V prů bě hu čtyř le té ho ob do bí se v obci po da ři lo vy bu do vat
dět ské hřiš tě na síd liš ti spo čí va jí cí v kom plet ní vý mě ně her ních
prv ků, vý sad by ze le ně a te rén ních úprav. Zre a li zo va lo se za tep -
le ní zá klad ní a ma teř ské ško ly, spo čí va jí cí v na le pe ní
po ly sty ré nu na stě ny bu do vy, za tep le ní stro pů izo lač ní va tou,
vý mě ně všech ven kov ních dve ří a na le pe ní izo lač ních fó lií na
skla oken. Sou čas ně se za tep le ním do sta la bu do va i no vou fa -
sádu. Tak též se vy mě ni ly sta ré ne vy ho vu jí cí ply no vé kot le za
nové kon den zač ní, čímž do šlo k dal ším te pel ným a fi nanč ním
úspo rám v rám ci pro vo zu celé bu do vy ško ly.

V kul tur ním domě a bu do vě obec ní ho úřa du pro běh la vý -
mě na oken a dve ří. Roz ší řil se vý jezd z uli ce od pro dej ny
Jed no ty. V uli ci k Yachtclu bu byly vy mě něny mon to va né re tar -
dé ry za re tar dé ry ze zám ko vé dlažby. V této uli ci tak též do šlo
ke kom plet ní vý mě ně ve řej né ho osvět le ní z vý boj ko vé ho na
LED ve řej né osvět le ní. Pů vod ní sta ré již ne vy ho vu jí cí dvoj -
lam py, kte ré měly vel kou spo tře bu elek tric ké ener gie, byly
vy mě ně ny za úspor ná LED sví ti dla. Na míst ním kos te le se ne -
chal ob no vit ci fer ník ho din, po hon ho din byl z me cha nic ké ho
vy mě něn za elek tro nic ký s au to ma tic kým ří ze ním času a ho di -
ny jsou pod sví ce ny LED osvět le ním. 

Na hřbi to vě byly vy bu do vá ny nové zpev ně né plo chy a ko -
lum bári um. Tak též se zre a li zo va la vý stav ba sběr né ho dvo ra,
kam je možné odvážet veš ke rý, ať už vel ký, tří dě ný či ne bez -
peč ný od pad. V pro sto ru mezi síd liš těm a po to kem byly
zde mo lo vá ny bu do vy bý va lých kra ví nů. V na stá va jí cím vo leb -
ním ob do bí by mělo do jít k důležité mu roz hod nu tí, co v této
zóně re a li zo vat. Tady bys te měli pře de vším vy, ob ča né, vy já d -
řit svůj ná zor, co zde chce te mít. U míst ní ho pří sta viš tě do šlo
k úpra vě bře hu, kde sta ré uhni lé kůly byly od stra ně ny a pů vod ní 
dře vě né scho dy byly vy be to no vá ny.

Nově byly vy bu do vá ny chod ní ky v obci, a to kon krét ně
spo jo va cí chod ník mezi kos te lem a bu do vou bý va lé fary (dnes

pen zi on u Sva té Anny), chod ník mezi obec ním úřa dem a kul -
tur ním do mem, chod ník z pro me ná dy do uli ce k Ya chclu bu
a do šlo i na opra vu chod ní ku k pa mát ní ku obě tem vá lek v par čí -
ku u kos te la. Ko mu ni ka ce ko lem kos te la a au to bu so vé za stáv ky 
byla kom plet ně opra ve na. V rám ci zkva lit ňo vá ní cyk los te zek
a bu do vá ní bez peč ných úse ků byla vy as fal to vá na hráz u střed ní 
No vo mlýn ské nádrže smě rem od kem pu, ko lem sou to ku řek
Dyje, Jih la vy a Svrat ky až po most u obce Ivaň, a to včet ně pa -
ne lo vé ces ty ve dou cí k čis tír ně od pad ních vod. Na pro me ná dě
smě rem ke kem pu byl přes po tok vy bu do ván nový mos tek a ne -
chal se také položit as falt v úse ku mezi tím to most kem
a kem pem. Na dru hé stra ně pro me ná dy se po kra čo va lo v as fal -
to vá ní hrá ze smě rem k Bro du nad Dyjí, včet ně vý stav by dal ší ho 
mos tu s na po je ním na stá va jí cí pro me ná du a spo je ním chod ní -
ků na kon ci obce s cyk los tezkou a pro me ná dou. A v le toš ním
roce se také vy bu do va la as fal to vá pro poj ka mezi most kem na
pro me ná dě ke kem pu a no vou pá teř ní in frastruk tu rou (sil ni ce
spo ju jí cí obec s aqua par kem). 

Obec za kou pi la nové ko mu nál ní vo zi dlo s kon tej ne ro vým
no si čem pro údržbu obce a z do ta cí i nový za me ta cí vůz. Ob ča -
né měli možnost bez plat né ho po ří ze ní kom posté rů, dále
bez plat né po ří ze ní po pel nic na tří dě ný od pad - plast a pa pír.
V naší obci také do šlo k za ve de ní In te li gent ní ho sys té mu na klá -
dá ní s od pa dy (ISNO) s možnos tí úspor ob ča nů za po je ných do
to ho to sys té mu tak, že při pla ce ní po plat ku za od pad se jim při -
čí ta jí bo nu sy za množství vy tří dě né ho od pa du a po pla tek za
od pad se jim úměr ně snižuje.

Byl schvá len tržní řád za ka zu jí cí po do m ní pro dej v obci,
čímž se snažíme ochrá nit ně kte ré ob ča ny od ne u vážených kro -
ků, kte ré mnoh dy skon čí pas tí, do kte ré se do sta nou, jak o tom
ne u stá le sly ší me v mé di ích.

Jak jste jis tě po střeh li, obec ní úřad po ří dil au to ma tic kou
roz hla so vou ústřed nu, díky níž můžete nyní po slou chat hlá še ní
v kte rý ko liv den a ho di nu.

Bylo nut né roz ší řit čis tír nu od pad ních vod, aby bylo možné
při po jit nově vy bu do va ný aqua park a při pra vo va nou lá zeň skou 
zónu. V bu douc nu če ka jí obec ješ tě 2 eta py roz ši řo vá ní čis tír ny, 
a to prá vě v zá vis los ti na roz vo ji lá zeň ské a re kre ač ní zóny.
Také prů běžně do chá zí k ob no vě tech no lo gic kých za ří ze ní na
čis tír ně a pře čer pá va cích sta ni cích. 

V sou čas nos ti pro bí há vý sad ba bi o cen ter a bi o ko ri do rů
v ka tast rál ních úze mích obce. Ně kte ré plo chy je nut né na do -
čas nou dobu oplo tit, aby vý sad ba byla chrá ně na před oku sem
zvě ře. Před po klá dá se, že v rám ci vý sad by bi o cen ter a bi o ko ri -
do rů bude oplo ce ní od stra ně no do de se ti let.

Na dvou mís tech v obci byly umís tě né ven kov ní po si lo va cí
stro je, tzv. fir park a nyní pro bí há vý stav ba ví ce ú če lo vé ho hřiš tě 
u re kre ač ní ho za ří ze ní La gu na. Toto ví ce ú če lo vé hřiš tě bude
k dis po zi ci jak míst ním ob ča nům, tak v let ní se zó ně i ná vštěv ní -
kům naší obce. 

Od kon ce roku 2012 je v čin nos ti ob chod ní spo leč nost Pa -
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so hláv ská re kre ač ní s. r. o., je jímž vlast ní kem je ze sta pro cent obec Pa so hláv ky. Do
sprá vy před mět né spo leč nos ti pa t ří pro voz au to kem pu Mer kur a re kre ač ní ho za ří ze ní
La gu na. V rám ci au to kem pu se v po sled ních 4 le tech vy bu do va ly nové chat ky (po kra -
čo vá ní po ři zo vá ní cha tek z před cho zí ho vo leb ní ho ob do bí), pro běh la vý stav ba
no vých apart má nů, nové pří jez do vé ko mu ni ka ce do kem pu včet ně nové ad mi nis tra -
tiv ní bu do vy s re cep cí. Pěší a po jez do vých ces ty v kem pu byly zpev ně ny as fal to vým
recyklá tem tak, aby ná vštěv ní ci kem pu ne cho di li v pra chu či blá tě. Prů běžně pro bí há
re vi ze a vý mě na elek tro roz vo dů v kem pu včet ně vý mě ny dvou tra fosta nic. Tak též do -
chá zí k po stup né vý mě ně za ří ze ní v uby to va cích jed not kách a drob né úpra vy či
opra vy uby to va cích jed no tek. Kemp se při pra vu je na po stup nou re kon struk ci bun ga -
lo vů, kte ré jsou již na hra ni ci své život nos ti. Obec v rám ci založení vlast ní spo leč nos ti
jí od pro da la hmot ný ma je tek a nyní za stu pi te lé od sou hla si li vklad veš ke rých sta veb
v kem pu a re kre ač ní ho za ří ze ní La gu na do ma jet ku spo leč nos ti, aby si spo leč nost
v rám ci vý da jů moh la opra vy a úpra vy bu dov za hr nout do da ňo vě uzna tel ných ná kla -
dů. Všech ny po zem ky v kem pu a v re kre ač ním za ří ze ní La gu na na dá le zů sta nou
ma jet kem obce, kte rá bude tyto po zem ky spo leč nos ti na dá le pro na jí mat.

Obec v tom to vo leb ním ob do bí na kou pi la ně kte ré po zem ky. Jed na lo se pře vážně
o po zem ky v kem pu a v jeho blíz kos ti. Jde o po zem ky, kte ré jsou pro chod kem pu ne -
zbyt né a také ty po zem ky, kte ré bude možné v bu douc nu v blíz kos ti kem pu zhod no tit.

Obec tak též v loň ském roce založila spo lu s dal ší mi čtyř mi sub jek ty obec ně pro -
spěš nou spo leč nost s ná zvem "Mu šov - brá na do řím ské říše", kte rá bude po stup ně
re a li zo vat kro ky ke zve le be ní a zpří stup ně ní řím ské ho vrchu a k in for mo vá ní ve řej -
nos ti o tom to je di neč ném úze mí.

Co se týká zá jmů obce v rám ci fun go vá ní spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s.,
kde je obec tře ti no vým vlast ní kem, tak prá vě v uply nu lém vo leb ním ob do bí se ko neč -
ně zre a li zo va la vý stav ba pá teř ní tech nic ké a do prav ní in frastruk tu ry, kte rá se sklá dá
z ka na li za ce splaš ko vé, ka na li za ce dešťové, vo do vo du pit né vody, ka be lů níz ké ho na -
pě tí, vo do vo du ter mál ní vody, vo do vo du užit ko vé vody, chrá nič ky pro sdě lo va cí
ka be ly, ve de ní ve řej né ho osvět le ní, sil ni ce, chod ní ku a cyk los tezky. Všech ny tyto
zmi ňo va né sítě byly uloženy do po zem ků na po lo ostro vě mezi obcí a kem pem, a to
z dů vo du při pra vo va né ho roz vo je lá zeň ské a re kre ač ní zóny. Na vý stav bě pá teř ní in -
frastruk tu ry bylo zá vis lé i ote vře ní no vé ho aqua par ku, kte rý sta věl sou kro mý in ves tor
a kte rý na vý stav bu aqua par ku zís kal do ta ci z fon dů Ev rop ské unie.

Mu sím tak též sdě lit, že na hod ně akcí usku teč ně ných v po sled ních čtyřech le tech
se po da ři lo zís kat růz né do ta ce na je jich re a li za ci, pro tože bez do ta cí by chom ne by li
schop ni to lik pro jek tů zre a li zo vat. 

Obec v tom to vo leb ním ob do bí také ne ma lou mě rou pod po ro va la zá jmo vé or ga ni -
za ce v obci, a to for mou po skyt nu tí fi nanč ních pří spěv ků nejen na vlast ní čin nost
jed not li vých zá jmo vých or ga ni za cí, ale i na dal ší záležitos ti, jako bylo např. po ří ze ní
vo zi dla pro hasi če a vy bu do vá ní star to va cí zá klad ny, zá vla ha na hřiš ti pro fot ba lis ty,
re kon struk ce stře lec ké věže s no vou vr hač kou pro mys liv ce, každo roč ní pod po ra tra -
dič ních anen ských hodů sva zu žen, a v ne po sled ní řadě také pří spě vek far nos ti na
vy bu do vá ní so ci ál ní ho zá ze mí v kos te le, ne mluvě o spous tě dal ších drob nos tí. Každo -
roč ně se po řá da lo ně ko lik zá jezdů - do di va dla, do zo o lo gic ké za hra dy a na kou pá ní do 
ter mál ních ba zénů.

Ale aby chom se jen ne chvá li li, jsou zde i té ma ta, kte rá se bohužel ne po da ři lo
v tom to vo leb ním ob do bí do kon čit. Stá le ne má me schvá le ný nový územ ní plán obce,
kte rý řeší celé úze mí pa t ří cí pod naší obec. V územ ním plá nu je za hr nu ta rych lost ní
sil ni ce R52, pro ti kte ré bo ju jí růz ná ob čan ská sdružení. Těm to ob čan ským sdružením
se po da ři lo soud ně zru šit územ ní plán Břec lav ska, poté zá sa dy roz vo je Ji ho mo rav ské -
ho kra je a tím i vel ké zdržení v pro jed ná vá ní na še ho územ ní ho plá nu. A tak nový
územ ní plán, kte rý tvo ří me od roku 2007, stá le ne má me schvá le ný. Ten mimo jiné za -
hr nu je i po zem ky plá no va né pro vý stav bu ro din ných domů, kte rých se v sou čas nos ti
ne do stá vá. Vě řím, že po schvá le ní no vé ho územ ní ho plá nu se bude moci za čít pra co -
vat na pří pra vách ploch pro vý stav bu ro din ných domů. Tak též nás stá le trá pí bu do va
kul tur ní ho domu, kde se bu dou cí za stu pi tel stvo bude mu set za mys let, zda se vy pla tí
kul tur ní dům zre kon stru o vat či jej strh nout a po sta vit zce la nový, kte rý bude od po ví -
dat dneš ním nor mám a požadav kům.

Vě řím, vážení spo lu ob ča né, že se bu de te při vol bě do za stu pi tel stva obce roz ho do -
vat dle své ho nej lep ší ho uvážení a ve pro spěch roz vo je obce Pa so hláv ky tak, aby obec
moh la na dá le vzkvé tat a roz ví jet se. Vol te pře de vším ty ob ča ny, u kte rých si bu de te
jis ti, že jsou schop ni po su nout obec zase o kus dále a ni ko liv ty, kte ří chtě jí há zet klac -
ky pod nohy a bu dou chtít ja ké ko liv dob ré zá mě ry ha tit. 

Zá vě rem chci po dě ko vat za spo lu prá ci všem za stu pi te lům obce za je jich čin nost
v ob do bí let 2010 - 2014; ob ča nům obce, kte ří ak tiv ně svý mi ná pa dy, při po mín ka mi či 
pod ně ty při spě li k roz vo ji naší obce a také k udržení spor tov ních či kul tur ních ak ti vit.

  

Tomáš Ingr

ReferendumOkénko starosty
Vážení spo lu ob ča né, 

za stu pi tel stvo obce na svém za se dá ní
dne 10. 9. 2014 schvá li lo ko ná ní re fe ren -
da v naší obci ke dvě ma té ma tům.
V rám ci re fe ren da je možné hla so vat
pou ze va ri an tou od po vě di "ANO" nebo
"NE". 

Re fe ren dum se usku teč ní ve stej ném
ter mí nu, jako se bu dou ko nat ko mu nál ní
vol by, tj v pá tek 10. 10. 2014 od
14.00 hod. do 22.00 hod. a v so bo tu
11. 10. 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Hla so va cí líst ky k re fe ren du obdržíte pří -
mo ve vo leb ní míst nos ti. Vo lit v re fe ren du 
mo hou pou ze ob ča né s tr va lým po by tem
na úze mí obce Pa so hláv ky. Více in for ma -
cí na lez ne te na úřed ní des ce Obec ní ho
úřa du.
Otáz ky re fe ren da:

1) Sou hla sí te s tím, aby Obec Pa so -
hláv ky zce la za ká za la na svém úze mí
pro vo zo vá ní vý her ních hra cích pří stro jů,
in ter ak tiv ních vi deo lo ter ních ter mi ná lů
a ji ných po dob ných her?

2) Sou hla sí te s tím, aby se v obci
ome zi la v ne dě li a ve stá tem uzna ných
svát cích ru ši vá čin nost (se ká ní trá vy, ře -
zá ní dřeva, atd.)?
Vy svět le ní k položeným otáz kám:

Po kud u otáz ky č. 1) za škrt ne te v rá -
meč ku křížek u od po vě di "ANO", bude
to zna me nat, že Obec Pa so hláv ky vy vi ne 
úsi lí, aby se na ce lém úze mí obce za ká -
za lo pro vo zo vá ní vý her ních hra cích
au to ma tů.

Po kud u otáz ky č. 1) za škrt ne te v rá -
meč ku křížek u od po vě di „NE“, bude to
zna me nat, že Obec Pa so hláv ky uči ní
kro ky, aby se na ce lém úze mí obce po vo -
li lo pro vo zo vá ní vý her ních hra cích
au to ma tů.

Po kud u otáz ky č. 2) za škrt ne te v rá -
meč ku křížek u od po vě di "ANO", bude
to zna me nat, že Obec Pa so hláv ky vy vi ne 
úsi lí, aby se na ce lém úze mí obce ome zi -
la v ne dě li a ve stá tem uzna ných svátcích
rušivá činnost.

Po kud u otáz ky č. 2) za škrt ne te v rá -
meč ku křížek u od po vě di "NE", bude to
zna me nat, že Obec Pa so hláv ky ne bu de
ře šit možnost ome ze ní ru ši vé činnosti
v obci.

K tomu, aby bylo re fe ren dum plat né,
je po tře ba účast mi ni mál ně 35% opráv -
ně ných vo li čů. K plat nos ti vý sled ku
re fe ren da je po tře ba nad po lo vič ní vět ši -
na hla sů vo li čů, kte ří se re fe ren da
účast ni li, a ale spoň 25% všech opráv ně -
ných voličů.

Tím to vás vy zý vá me, abys te se re fe -
ren da zú čast ni li a měli tak možnost
ovliv nit roz ho do vá ní v rám ci fun go vá ní
obce Pasohlávky.

Tomáš Ingr, starosta obce
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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 18. 8. 2014
RO schva lu je:

- uza vře ní Do ho dy vlast ní ků pro voz ně sou vi se jí cích vo do -
vo dů mezi spo leč nos tí Vo do vo dy a ka na li za ce Břec lav,
a. s., Če cho va 1300/23, 690 11 Břec lav a obcí Pa so hláv ky,
Pa so hláv ky 1, 691 22 (na po je ní vo do vo du u skle pů),

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. zho to vi te le 1408044-010-12
o do dáv ce sta veb ních pra cí mezi Obcí Pa so hláv ky, Pa so -
hláv ky 1, 691 22 a spo leč nos tí Linhart spol. s r. o., Lho tec -
ká 820, 250 01 Bran dýs nad La bem - Sta rá Bo le slav
(ví ce ú če lo vé hřiš tě),

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 982/2014 mezi Obcí Pa so hláv -
ky, Pa so hláv ky 1, 691 22 a spo leč nos tí STKO, spol. s r. o.
Br něn ská 65, Mi ku lov,

- uza vře ní Smlou vy o zpra co vá ní osob ních úda jů mezi Obcí
Pa so hláv ky, Pa so hláv ky 1, 691 22 a spo leč nos tí STKO,
spol. s r.o. Br něn ská 65, Mi ku lov,

- uza vře ní Smlou vy o zří ze ní věc né ho bře me ne č. HO -
014330022082/001 mezi Obcí Pa so hláv ky, Pa so hláv ky 1,
691 22 a spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s., F.A. Ger stne ra
2151/6, 370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce,

RO bere na vě do mí:
- zna lec ký po su dek na oce ně ní ne mo vi tos tí pro ne pe něžitý

vklad do zá klad ní ho ka pi tá lu spo leč nos ti Pa so hláv ská re -
kre ač ní s. r. o. zpra co va ný Ing. Pav lou Húsko vou, U Vo do -
je mu 21, Hus to pe če. RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit
zá měr č. 03/2014 pro ne pe něžitý vklad do zá klad ní ho ka pi -
tá lu spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.,

- in for ma ci pana J. Š., o za jiš tě ní od vo du dešťových vod ze
sva hu od vi no hra dů včet ně za bez pe če ní, aby voda ne vté -
ka la do skle pů a úhra du úprav ve výši 56.000 Kč bez DPH,

- in for ma ci sta ros ty obce o do pi su z Mi nis ter stva vni t ra ČR
ohled ně pře zku mu zá kon nos ti po stu pu obce ve věci žádos -
ti k odprodeji po zem ků,

- pl ně ní roz počtu za le den - čer ve nec 2014,
- in for ma ci sta ros ty obce o schvá le ní do ta ce z Ope rač ní ho

pro gra mu život ní pro stře dí ve výši 4.743.450 Kč na re a li -
za ci pro jek tu "Mok řa dy Pa so hláv ky". 

RO ne schva lu je uza vře ní Smlou vy o zří ze ní věc né ho bře -
me ne - služeb nos ti inženýr ských sítí mezi spo leč nos tí
ŽS REAL, a. s., Her špic ká 813/5, 639 00 Brno a Obcí Pa so hláv -
ky, Pa so hláv ky 1, 691 22. RO ne sou hla sí s výší úhra dy za věc né 
bře me no dle před ložené ho zna lec ké ho po sud ku.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 1. 9. 2014
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy o zří ze ní věc né ho bře me ne-služeb nos ti
inženýr ských sítí uza vře né mezi smluv ní mi stra na mi spo -
leč nost ŽS REAL, a.s., Her špic ká 813/5, 639 00 Brno
a Obec Pa so hláv ky, Pa so hláv ky 1, 691 22,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti GAR DEN Stu dio, s. r. o., se
síd lem U Zo o lo gic ké za hra dy 2, Brno - Bys trc bez plat né
užívá ní po zem ků v k. ú. Mu šov, čás ti po zem ků p.č. 2553/6
a 3227, pro ko ná ní akce "Mu šov 2014", kte rá se bude ko nat 
ve dnech 24. - 25. 9. 2014. Jed ná se o před vá dě cí akci za -
hrad ní a ko mu nál ní tech ni ky,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
10. 9. 2014 v 18:00 hod.

RO bere na vě do mí:
- zprá vu jed na te le spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.,

o hos po da ře ní, pl ně ní fi nanč ní ho plá nu a ná vštěv nos ti v au to -
kem pu Mer kur v re kre ač ní se zo ně k datu do 31. 8. 2014,

- do pis Mi nis ter stva vni t ra ČR, od bor ve řej né sprá vy, do zo -
ru a kon t ro ly "Sdě le ní obci Pa so hláv ky", a dle do po ru če ní
mi nis ter stva bude po stu po vat; před loží žádost manželů
Z. na od kup čás ti po zem ků p. č. 5910 a p. č. 4933/91 v k. ú.

Pa so hláv ky na nej bližší ve řej né za se dá ní za stu pi tel stva obce,
- zá pis z pra cov ní ho jed ná ní zá stup ců za kla da te lů Mu šov –

Brá na do řím ské říše, o. p. s., ko na né ho dne 4. 8. 2014.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva obce ze dne 10. 9.
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 3/2014.
- ko ná ní míst ní ho re ferenda ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014:

a) Úze mí ko ná ní míst ní ho re fe ren da: obec Pa so hláv ky,
k. ú. Pa so hláv ky.
b) Otáz ky re fe ren da: 

- Sou hla sí te s tím, aby Obec Pa so hláv ky zce la za ká za la
na svém úze mí pro vo zo vá ní vý her ních hra cích pří -
stro jů, in ter ak tiv ních vi deo lo ter ních ter mi ná lů a ji -
ných po dob ných her?

- Sou hla sí te s tím, aby se v obci ome zi la v ne dě li a ve
stá tem uzna ných svát cích ru ši vá čin nost (se ká ní trá -
vy, ře zá ní dře va, atd.)?

c) Odů vod ně ní re fe ren da: re fe ren dum se po řá dá z dů vo du,
že Za stu pi tel stvo obce chce zjis tit prů kaz ný ná zor ob ča nů
k da ným té ma tům.
d) Před po klá da né ná kla dy re fe ren da včet ně re a li za ce
roz hod nu tí při ja té ho v re fe ren du: cca 20.000 Kč z roz -
počtu obce, pa ra graf 6171 - míst ní sprá va.
e) Od mě na za účast čle na ko mi se se sta no vu je ve výši
1.500 Kč pro před se du ko mi se a 1.000 Kč pro čle na ko mi se.

ZO sou hla sí se zá mě rem od ku pu po zem ků v k. ú. Mu šov
a v k. ú. Dol ní Du na jo vi ce, kte ré jsou v sou čas nos ti ma jet kem Čes -
ké re pub li ky s prá vem hos po da ře ní Po vo dí Mo ra vy s. p. a kte ré jsou 
sou čás tí au to kem pu Mer kur Pa so hláv ky. Cel ko vá cena za vý mě ru
76.437 m2 je 11.773.520 Kč + DPH. ZO uklá dá sta ros to vi obce za -
jis tit veš ke ré kro ky k usku teč ně ní výše uve de né ho od ku pu.

ZO bere na vě do mí zprá vu jed na te le spo leč nos ti Pa so hláv -
ská re kre ač ní s. r. o., o pro běh lé se zó ně 2014.

ZO Pa so hláv ky schva lu je zvý še ní zá klad ní ho ka pi tá lu spo -
leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o., IČ: 29380324, o část ku
105 mil. Kč ne pe něžitým vkla dem, a to věc mi mo vi tý mi a ne -
mo vi tý mi ve vý luč ném vlast nic tví obce Pa so hláv ky, kte ré jsou
uve de ny ve zna lec kém po sud ku č. 1330/2014 zpra co va ném
dne 4. 8. 2014 Ing. Pav lou Húsko vou. 

ZO po vě řu je sta ros tu obce k při je tí roz hod nu tí je di né ho
spo leč ní ka při vý ko nu pů sob nos ti val né hro ma dy ve for mě no -
tář ské ho zá pi su v tom to zně ní:

"Zá klad ní ka pi tál spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.
se zvy šu je o část ku 105.000.000 Kč (slo vy: jed no sto pět mi li o -
nů ko run čes kých). Zá klad ní ka pi tál se zvy šu je ne pe něžitým
vkla dem je di né ho spo leč ní ka, obce Pa so hláv ky, a to věc mi mo -
vi tý mi a ne mo vi tý mi ve vý luč ném vlast nic tví obce Pa so hláv ky, 
kte ré jsou uve de ny ve zna lec kém po sud ku č. 1330/2014 zpra -
co va ném dne 4. 8. 2014 Ing. Pav lou Húsko vou."

Nová výše zá klad ní ho ka pi tá lu spo leč nos ti po jeho zvý še ní
o 105.000.000 Kč tedy bude či nit 105.200.000 Kč (slo vy: jed no 
sto pět mi li o nů dvě stě ti síc ko run čes kých). 

Do sa vad ní výše vkla du je di né ho spo leč ní ka, obce Pa so -
hláv ky, či ni la 200.000 Kč (slo vy: dvě stě ti síc ko run čes kých),
nová výše vkla du je di né ho spo leč ní ka po jeho zvý še ní
o 105.000.000 Kč tedy bude či nit 105.200.000 Kč (slo vy: jed no 
sto pět mi li o nů dvě stě ti síc ko run čes kých).

Je di ný spo leč ník roz ho dl o tom, že lhů ta pro pře vze tí vkla -
do vé po vin nos ti se sta no ví na dobu do 10. 10. 2014

Je di ný spo leč ník dále roz ho dl o tom, že na emis ní kurz spo -
leč ní ka se pak za po čí tá vá část ka 105.000.000 Kč (slo vy: jed no
sto pět mi li o nů ko run čes kých).

ZO schva lu je pře vod vlast nic ké ho prá va k před mě tu ne pe -
něžité ho vkla du za úče lem zvý še ní zá klad ní ho ka pi tá lu
spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o. z Obce Pa so hláv ky na 
spo leč nost Pasohlávská rekreační s. r. o.

Z jednání rady a zastupitelstva obce
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Informace obecního úřadu
Vol by do za stu pi tel stva obce

Vol by do za stu pi tel stva obce se ko na jí
v pá tek  10. 10. 2014 14,00  -  22,00 hodin
v so bo tu 11. 10. 2014   8,00  -  14,00 ho din
Vo leb ní míst nost je na obec ním úřa dě.

Zá jezd do di va dla
Obec Pa so hláv ky po řá dá v pon dě lí 27. 10. 2014 zá jezd do

Di va dla Bol ka Po lív ky v Brně na ko me dii o lás ce v době fi nanč -
ní kri ze Sou kro mý skan dál. Pří běh vy prá ví o mladém
manažero vi, kte rý po uši v dlu zích využije ce lo svě to vé pan de -
mie upřím nos ti a po ku sí se kvů li pe ně zům svést svou stár nou cí
nad ří ze nou, aniž by si uměl před sta vit, jak vel ký skan dál tím
způ so bí. V hlav ních ro lích Kryš tof Há dek a Eva Ho lu bo vá.

Za čá tek před sta ve ní v Brně je v 19:00 hod., před po klá da ný
od jezd au to bu su bude cca v 17:30 hod.. Přes ný od jezd au to bu su 
bude ozná men pro střed nic tvím míst ní ho roz hla su. 

Ob ča né, kte ří mají zá jem na vští vit toto před sta ve ní, se mo -
hou hlá sit na Obec ním úřa dě v Pa so hláv kách osob ně, te le fo nic -
ky na č. 519 427 710, nebo mai lem na obec@pasohlavky.cz.
Zá jem ci po na hlá še ní na zá jezd uhra dí vstup né ve výši 360 Kč,
kte ré bude vy bí rá no na Obec ním úřa dě. Vstup né je nut no za pla -
tit co nejdří ve po při hlá še ní. K dis po zi ci je 45 kusů vstu pe nek,
pro to ne vá hej te s včas nou re zer va cí. Po vy pro dá ní všech vstu -
pe nek již ne bu de možné se při hlá sit. Do pra va au to bu sem bude

hra ze na z roz počtu obce. V pří pa dě, že by se au to bus ne na pl nil
zá jem ci z řad míst ních ob ča nů, bu dou vstu pen ky na bíd nu ty
i ob ča nům okolních obcí.

Hu ma ni tár ní sbír 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
l Let ní ho a zim ní ho ob le če ní (dám ské, pán ské, dět ské)
l Lůžko vin, pro stě ra del, ruč ní ků, utě rek, zá clon
l Lát ky (mi ni mál ně 1 m2, pro sí me, ne dá vej te od řezky

a zbyt ky lá tek)
l 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)
l Va to va né a pé řo vé při krýv ky, pol š tá ře a deky
l Obuv - veš ke rou ne po ško ze nou
l Hrač ky - ne po ško ze né a kom plet ní
l Peří, pé řo vé při krýv ky a pol š tá ře
l Men ší elek tro spo tře bi če
l Kni hy

Sbír ka se usku teč ní v pá tek 3. 10. 2014 od 16.00 do
18.00 hod. a v so bo tu 4. 10. 2014 od 10.00 do 12.00 hod. Před -
mět né věci nos te pro sím v uve de ný čas do bu do vy obec ní ho
úřa du 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 sled ky utká ní TJ ZE TOR Pa so hláv ky
So bo ta 25. 8. 2014
Dy na mo Vel ký Dvůr - Ze tor Pa so hláv ky

            0                :                 0
V so bo tu jsme za há ji li pod zim ní část fot ba lo vé ho roč ní ku

2014/2015 utká ním, hra ným ve Vel kém Dvo ře. Utká ní bylo ze
za čát ku ner vóz ní, ale po 20 min. jsme pře vza li ini ci a ti vu a vy -
tvo ři li si pár na děj ných šan cí, ale gól jsme do má cí mu týmu ne -
da li. Poté si i do má cí vy pra co va li gó lo vou šan ci, ale ani oni
bran ku ne vstře li li. Po lo čas kon čil tedy ne roz hod ně 0 : 0. 

Dru há půle za ča la ná po rem do má cích, ale žádná je jich šan -
ce bran kou ne skon či la. Po tom tlak do má cích osla bil a byl to náš 
tým, kte rý měl ke kon ci zá pa su na vrch, kdy po pěk né kom bi na -
ci z pra vé stra ny  šel sám na bran ká ře do má cích Osi ka Staňa, ale 
bohužel ani on ne do ká zal vstře lit bran ku. Utká ní tedy skon či lo
ne roz hod ně 0 : 0. Příští utká ní se ode hrá lo na do má cím hřiš ti
pro ti sou pe ři z Po ho ře lic.

Ne dě le  31. 8. 2014
Ze tor Pa so hláv ky - So kol Po ho ře li ce "B"
                 0            :             0

Na do má cím hřiš ti a  před na šimi fa nouš ky jsme chtě li zís -
ka ný bod z Vel ké ho Dvo ra po tvr dit a po ra zit sou pe ře z Po ho ře -
lic a zís kat tři body. Bohužel celé naše snažení pře ka zi lo po ča sí, 
kdy se po 15 min. hry spus ti la vel ká prů trž mra čen se sil ným
deš těm a hřmě ním a roz hod čí utká ní pře ru šil. V šat ně jsme se
poté do mlu vi li se sou pe řem a roz hod čím na ukon če ní zá pa su
z dů vo du po ni če ní tráv ní ku a zra ně ní hrá čů. Dou fám, že di vá ci,
kte ří při šli na zá pas a mu se li pro ne pří zeň po ča sí ode jít, náš tým  
při jdou ve stej ném, ne - li vět ším po čtu po vzbu dit za 14 dní, kdy 
hra je me na do má cím hřiš ti.

Chtěl bych se ješ tě vrá tit k fot ba lo vé mu roč ní ku 2013/2014, 
kdy jsme skon či li na dob rém 4. mís tě. Bohužel na víc náš tým

asi ne měl, i když se u týmu vy stří da li dva tre né ři Do fek Vi lém
a Mi na řík Bor da. Zá věr se zony jsme tedy do hrá va li bez tre né ra
a tým vedl pou ze vý bor naší or ga ni za ce TJ Ze tor. Chtě li by -
chom po dě ko vat ve de ní naší obce za pod po ru a spo lu prá ci
a také re stau ra ci U Lasa a re stau ra ci Piz ze rie Ko me ta za pod po -
ru na še ho fot ba lo vé ho týmu.

Chci  se ješ tě vy já d řit k udá los ti, kte rá se sta la údaj ně z pát -
ku  15. 8. na  so bo tu 16. 8., kdy ně ja ký van dal po ško dil po tru -
bí, ve dou cí k hyd ran tu, z kte ré ho je na pá je na naše zá vla ha ve
hřiš ti, kte rá byla zbu do vá na za ne ma lé pe ní ze od obec ní ho
úřa du.  Van dal  by si měl uvě do mit, že ne po ško dil jen hasi če,
kte ří měli v so bo tu zá vo dy, ale hlav ně fot ba lis ty. Ti, jak už
jsem psal, používa jí vodu z hyd ran tu pro zá vla ho vý sys tém,
za bu do va ný v hřiš ti. Van dal, kte rý toto pro ve dl, si musí uvě -
do mit, že zá vla ha z  to ho to  dů vo du je ne funkč ní a hřiš tě se
nedá za v lažovat a tudíž se moh lo stát, že trá va by moh la usy -
chat. Taky by si měl ten van dal uvě do mit, že hřiš tě slouží všem 
na šim ob ča nům od ma lých až po do spě lé pro růz né akce, ať  je
to dět ský den, pá le ní ča ro děj nic, hasič ský zá vod nebo tur naj
hos pod. Po tru bí TJ Ze tor potažmo fot ba lis ti ihned opra vi li
a dou fá me, že se již nic po dob né ho na po tru bí a hyd ran tu ne -
sta ne.

Jak už jsem tady dě ko val ve de ní naší obce v čele se sta ros -
tou To má šem In grem a mís tosta rost kou Mar ti nou Do mi no vou
za pod po ru a vel mi dobrou spo lu prá ci s naší or ga ni za cí TJ Ze tor 
za mi nu lé vo leb ní ob do bí, tak dou fám, je li kož se blíží vol by, že
bu dou opět úspěš ní a spo lu prá ce s nimi bude po kra čo vat i na dá -
le. Mají za naši or ga ni za ci TJ Ze tor Pa so hláv ky pl nou dů vě ru
a pod po ru ve vol bách. "Díky!!!"

In for ma ce po sky tl před se da TJ Ze tor Šne p fen berg Lukáš

 Zpracovala: Šnepfenbergová L.

mailto:obec@pasohlavky.cz
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Prázd ni ny, tedy nej ob lí be něj ší část
roku pro všech ny ško lá ky, skon či ly, a to
zna me ná je di né - za čá tek škol ní ho roku a 
ob do bí plné úko lů a dal ších po vin nos tí.

V pon dě lí prv ní ho září za sed li do
škol ních la vic i žáci v míst ní zá klad ní ško -
le. Ně kte ří se do tří dy vrá ti li, jiní tam
vstou pi li úpl ně po pr vé. Nové prv ňáč ky
do pro vo di li do ško ly nejen je jich ro di če,
ale při šli je při ví tat i zá stup ci obce. Mno -
ho úspě chů a zda rů jim při šel po přát pan
sta ros ta To máš Ingr, paní mís tosta rost ka
Mar ti na Do mi no vá a také člen ky SPOZ
paní Ale na Sla bá a Ji ři na Chlu di lo vá. Dě -
tem pře da li i pa mět ní lis ty k za há je ní
škol ní do cház ky a také malé dár ko vé ba -
líč ky. Pak už se děti za ča ly se zna mo vat se
vše mi bu dou cí mi po vin nost mi, kte ré je ve 
ško le bě hem roku če ka jí.
Do 1. tří dy le tos na stou pi lo cel kem 7 žáků:

To máš Do man ský
Šimon Grimm
Gab rie la He roscho vá
Klá ra Ju r dá ko vá
Da vid Ko neč ný
Petr Po stal kov
Ka ro lí na Ze le ná ko vá
Také v ma teř ské škol ce se ob je vi lo ně -

ko lik no váč ků. Pro ně však bylo za tím
nej vět ším úko lem vydržet po pr vé ně ko lik
ho din bez ma min ky. Podle usmě va vých
tvá ři ček však bylo znát, že to pro žádné dít -
ko není žádný pro blém a všich ni si ve se le
hráli s no vý mi ka ma rá dy. 

Popřej me tedy dě tem, aby se jim ve
ško le i ve škol ce lí bi lo a zís ka ly zde co
nejvíce zna los tí, zážitků a také ka ma rá dů. 

Bc. Simona Jelénková

Po pr vé do ško ly

Ně kte rá úska lí no vé ho ob čan ské ho zá ko ní ku - část II.
Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři, ten -

to krát se již po dru hé po ku sím upo zor nit
na ně kte ré pro je vy nové práv ní úpra vy,
kte ré jis tě sto jí za povšimnutí.  

Bez for mál ní práv ní jed ná ní. Nová
práv ní úpra va pro práv ní jed ná ní
nevyžadu je pí sem nou for mu. Vy chá zí se
ze zá sa dy, že každý má prá vo si zvo lit
pro své práv ní jed ná ní li bo vol nou for mu, 
není – li ve vol bě for my ome zen ujed ná -
ním, nebo zá ko nem. Dej me tomu, že
je den pod ni ka tel bude dru hé mu dlužit
ne ma lou část ku pe něz. Jed no ho dne se
oba tito pod ni ka te lé ná ho dou střet nou při 
ry bo lo vu, v dob ré ná la dě, a dlužník se
optá své ho vě ři te le, zda by mu ná ho dou
jeho dluh ne pro mi nul. Vě ři tel v dob rém
roz ma ru na tuto otáz ku dlužníkovi kývne 
na souhlas, tím pádem byl bez dalšího
celý dluh prominut. 

Nový ob čan ský zá ko ník nově for mu -
lu je tzv. před smluv ní od po věd nost.
Jed ná se o si tu a ci, kdy oso ba za há jí jed -

ná ní o smlou vě a v ta ko vém jed ná ní
po kra ču je, aniž má sku teč ně v úmys lu
smlou vu uzavřít. Ta ko vá oso ba je tedy
ná sled ně od po věd ná za ško du vzniklou
v dů sled ku toho, že ke vzni ku zá vaz ku -
uza vře ní smlou vy ne do šlo. V pra xi by -
chom moh li být od po věd ni na pří klad
v pří pa dě, že by chom oslo vi li ma ji te le
po zem ku, aby nám jej pro dal. Ma ji tel by
s pro de jem sou hla sil, ne chal by vy pra co -
vat kup ní smlou vu a za vy pra co vá ní této
smlou vy by za pla til. My by chom na ko -
nec řek li, že už o po ze mek ne má me
zá jem. V ta ko vém pří pa dě by chom byli
po vin ni za pla tit ma ji te li po zem ku to, co
vynaložil za přípravu smlouvy. V praxi
jistě nalezneme mnoho dalších variant
předsmluvní odpovědnosti.

Dě dě ní dlu hů. Před cho zí práv ní
úpra va sta no vi la, že dě dic od po ví dá za
dlu hy zů sta vi te le pou ze do výše na by té -
ho dě dic tví. Nová práv ní úpra va je
vy sta vě na na zce la opač né zá sa dě, tedy

že dě dic dědí všech ny dlu hy zů sta vi te le
a ne po sta čí - li k je jich úhra dě zdě dě ný
ma je tek, pak musí dě dic dlu hy uhra dit ze
své ho. Exis tu je však způ sob, jak se to -
mu to ne bez pe čí vy hnout, a to tzv.
vy hra ze ní sou pi su po zůsta los ti. Pokud si
dě dic vy hra dí sou pis po zůsta los ti, pak
bude po vi nen k úhra dě zů sta vi te lo vých
dlu hů pou ze do výše na by té ho dě dic tví,
ni ko liv v plné výši. Jest liže však dě dic
za ta jí ně kte ré před mě ty a do da teč ně se
pro káže je jich exis ten ce, pak pro dě di ce
přestane platit ochrana, kterou mu
poskytoval soupis pozůstalosti a bude
povinen uhradit dluhy v plné výši
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Jubilanti - říjen
Moravcová Eva          75 let
Pin ka vo vá Vlas ta          73 let
Úrad ník Cyril             73 let
Ko va řík Fran ti šek   71 let
Va šíč ko vá Ja ro sla va       69 let
Fa jmon Jan            69 let
Grimm Ja ro slav          67 let
Ka d líč ko vá Zden ka  67 let
Sed lák Mi ro slav    61 let
Fa jmo no vá Ma rie   61 let
Zemánková Zdenka  60 let

Ju bi lan tům pře je me hod ně štěs -
tí,zdra ví a ro din nou po ho du.

Svat ba

Na Obec ním úřa dě v Pa so hláv -
kách uza vře li v so bo tu 30. 8. 2014 
manžel ství Ale na Bu ga lo vá a Mi -
chal Očko.

No vo manželům bla ho pře je me.
Alena Slabá

Společenská
kronika

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Z důvodu plá no va ných pra cí na za ří ze ní dis tri buč ní sou sta vy - re kon struk cí, oprav,
údržbo vých a re viz ních pra cí - bude pře ru še na do dáv ka el. ener gie v Pa so hlávk cách:

dne 14. 10. 2014 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vy pnu tá ob last:
Ø lo ka li ta nad kos te lem včet ně obec ní ho úřa du, kina a au to bu so vé za stáv ky 
Ø lo ka li ta síd liš tě
Ø hlav ní uli ce od Dr nhol ce po č. p. 68 a 210 (u kos te la) včet ně uby tov ny La gu na.

dále
- Od bě ra tel ská tra fosta ni ce Pa so hláv ky Po dá va cí sta ni ce 3 II. (č. 500747) - VY PNU -

TÍ SE NE TÝ KÁ DO MÁC NOS TÍ
- Od bě ra tel ská tra fosta ni ce Pa so hláv ky Po dá va cí sta ni ce 3 I. (č. 500746) - VY PNU -

TÍ SE NE TÝ KÁ DO MÁC NOS TÍ
- Od bě ra tel ská tra fosta ni ce Pa so hláv ky Zá vla ha (č. 500750 - VY PNU TÍ SE NE TÝ -

KÁ DO MÁC NOS TÍ.
Upo zor ně ní: V době pře ru še ní do dáv ky elek tři ny je nut né z dů vo du bez peč nos ti
považovat ener ge tic ké za ří ze ní za za ří ze ní pod na pě tím.
Pro pří pad né dal ší in for ma ce vo lej te E.ON Zá kaz nic kou lin ku 840 111 333 nebo na -
vš tiv te http://por tal.eon.cz/cs/otg/.

Omluva

V čer ven ci osla vi la 70. na ro ze -
ni ny paní Anna Úrad ní ko vá. 

Tou to ces tou se jí omlou vám, že její
na ro ze ní ne by lo zve řej ně no v ak tu ál ním
mě sí ci ve zpra vo da ji, sta lo se to moji
chy bou. Paní Ůrad ní ko vá byla u zro du
to ho to zpra vo da je a byla jeho dlou ho le -
tou šéf re dak tor kou, dlou hou dobu ved la
míst ní knihov nu a pra co va la v ČSŽ. Do -
da teč ně pře je me hod ně štěs tí, zdra ví
a ro din né po ho dy.

Alena Slabá


