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Okénko starosty
Vážení spoluobčané, prostřednictvím obecního zpravodaje
Vás letos poprvé zdravím, přeji všem v dalších měsících roku
2014 hodně zdraví, štěstí, lásky a porozumění.
V letošním prvním čísle zpravodaje si dovolím shrnout
akce, které se v rámci obce realizovaly v roce 2013. Vybudoval
se sběrný dvůr u hřbitova, který byl od srpna otevřený, v podzimních měsících byl kvůli výstavbě páteřní komunikace
uzavřený a v současné době je opět v provozu. Opravila se plovárna u přístaviště, kdy se odstranily staré shnilé kůly, a byly
vybudovány betonové schody. Hlavními investicemi bylo rozší ře ní čis tír ny od pad ních vod, vý stav ba nové re cep ce
a příjezdové komunikace do kempu Merkur. Na jaře byly
v kempu vybudovány nové zděné dvou a čtyřlůžkové apartmány. Celková kapacita apartmánů je 24 lůžek. V jarních měsících
byly také odstraněny budovy bývalých kravínů za sídlištěm.
V listopadu byla dokončena oprava komunikace kolem kostela,
vybudoval se spojo vací chodník mezi kulturním domem
a obecním úřadem a byl vybudován chodník mezi promenádou
pod hřištěm a ulicí k Yachtclubu. V loňském roce také proběhl
nákup kompostérů do domácností, které o kompostér projevily
zájem. V listopadu jsme od dodavatelské firmy získali víceúčelový čistící stroj, který bude využíván v rámci zimní údržby
a poté k čištění obce. Obec také více než v předchozích letech
podpořila zájmové organizace. Nejvíce obec přispěla hasičům
na nákup nového dodávkového vozidla a fotbalistům na vybudování závlah na hřišti.
V srpnu byl otevřen dlouho očekávaný aquapark, který je
v rukou soukromého investora. Obec z aquaparku nemá žádné
příjmy - pouze bude mít příjmy z daně z nemovitostí. Očekávali
jsme, že spolupráce s aquaparkem bude na lepší úrovni, než na
které je nyní. Vyjednávali jsme, aby občané naší obce měli do
aquaparku slevu, bohužel majitelé aquaparku nepřistoupili na
naši žádost.
V současnosti probíhá výstavba páteřní technické a dopravní in frastruk tu ry, kte rou in ves tu je spo leč nost Ther mal
Pasohlávky. Obec je v této společnosti menšinovým vlastníkem. Infrastruktura bude hotova v jarních měsících letošního
roku. Zároveň probíhá hledání investorů, kteří by stavěli lázeňské objekty na poloostrově, který je umístěný mezi obcí
a kempem Merkur.
Z plánovaných akcí se nám nepodařilo v loňském roce vybudovat víceúčelové hřiště, které se mělo budovat místo
asfaltové plochy vedle rekreačního zařízení Laguna. Původně
se mělo budovat na podzim, ale naskytla se možnost získání dotací, které jsou pro letošní rok. Jelikož vzhledem k podmínkám
dotací je nutné akci realizovat až v době, kdy bude dotační titul
vyhlášen, rozhodli jsme na zastupitelstvu obce, že se víceúčelové hřiště bude realizovat až v letošním roce a zároveň se
pokusíme na budování získat dotaci.

V prosinci jsme byli od České pošty informováni, že dojde
k úpravě provozních hodin pošty v Pasohlávkách. Z původních
4 hodin denně bude pošta od února otevřena pouze 3 hodiny denně, a to 2 hodiny dopoledne a 1 hodinu odpoledne. S úpravou
provozních hodin jsme nesouhlasili, ale bohužel zástupci České
pošty neberou v potaz žádné argumenty. Osobně si vůbec nedovedu představit, jak bude pošta s touto omezenou provozní
dobou v letních měsících fungovat. Představitelé pošty nám sdělili, že máme být rádi, že u nás poštu nezavřou. Přístup státního
podniku, který by měl vykonávat veřejnou službu občanům, je
tristní. Podle mého názoru se připravuje státní podnik k privatizaci, aby se dal co nejlépe prodat soukromému subjektu – opět
další velký tunel v naší republice. Místo toho, aby pošta vykonávala veřejnou službu občanům, tak se z ní stává obchodní
subjekt, který prahne pouze po zisku. I nadále budeme s představiteli pošty jednat, abychom docílili změny otvíracích hodin –
když ne celoročně, tak alespoň v období letních měsíců, kdy je
pošta neustále využívána.
Společnost EKO-KOM, a. s. (jedná se o společnost, která
má na starosti evidenci tříděného odpadu) každoročně vyhlašuje na podporu zkvalitnění tříděného sběru odpadů pro všechny
obce v Jihomoravském kraji, které jsou zapojeny do systému
EKO-KOM, soutěž s názvem "My třídíme nejlépe". Cílem této
soutěže je podnítit zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání
s odpady a zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří své odpady
pravidelně třídí. Soutěžící obce jsou pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií (obce nad 10.000
obyvatel, obce od 2.001 do 10.000 obyvatel, obce od 501 do
2.000 obyvatel a obce do 500 obyvatel). Pro vyhodnocení soutěže byla použita data za období 10/2012 – 9/2013. Obec
Pasohlávky je v kategorii obcí od 501 obyvatel do 2.000 obyvatel a v této kategorii se umístila na pěkném 7. místě z celkového
počtu 282 obcí. Z okolních obcí se lépe umístila Perná, která je
na 1. místě a Novosedly na 4. místě. Za námi je pak Březí na
8. místě, Drnholec na 9. místě a Ivaň na 22. místě. Myslím si, že
umístění naší obce je na velmi pěkné pozici a za to vám,
občanům, kteří odpad třídí, děkujeme. Věříme, že díky letošní
motivační složce poplatku za odpad, bude třídění ještě
úspěšnější.
V lednu letošního roku byla v ulici k Yachtclubu vyměněna
světla veřejného osvětlení. Původní staré již nevyhovující dvojlampy, které měly velkou spotřebu elektrické energie, byly
vyměněné za úsporná LED svítidla. V ulici je oproti původnímu stavu méně světla, ovšem nasvícení je dostačující a dle
norem. Při starém osvětlení byla ulice přesvícená.
V současnosti probíhá příprava rozpočtu obce na letošní
rok. Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu obce vás budu
o schválených investicích a financích informovat.
Tomáš Ingr

Výzva občanům

Veřejná výzva

Vážení občané, obecní úřad zahájil sběr fotografií obce Paso hláv ky a obce Mušov. Vyzýváme všech ny, kteří mají
jakékoliv fotografie obce Pasohlávky a obce Mušov, nechť si je
nenechají pouze ve svých domácích sbírkách, ale ať je přinesou
na obecní úřad, kde je naskenujeme a založíme do archivu obce.
Originály fotek vám budou vráceny. Uvítáme fotografie historické, ze současnosti, fotografie z různých společenských,
kulturních, sportovních akcí. Taktéž uvítáme fotografie z místních spolků a jiné. Fotografie budou sloužit k založení do
archivu obce pro budoucí generace a je možné, že některé fotografie mohou být použity i v případné budoucí publikaci o obci.
Za vstřícnost a spolupráci děkujeme.

Veřejná výzva
vyhlášená podle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
samosprávných celků a o změně některých zákonů

Tomáš Ingr

účetní obce – administrativa
Pracovní zařazení:
Účetní obce a administrativní pracovnice/pracovník
Místo výkonu práce:
Obecní úřad Pasohlávky
Nutné předpoklady:
podle § 4 odst. 1) zákona č. 312/2002 Sb.

Poplatek za odpad
V prosinci 2013 schválilo zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku obce Pasohlávky č. 6/2013, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Touto vyhláškou došlo k navýšení základní sazby poplatku za osobu na
500 Kč/rok. Občané, kteří se zapojí do Inteligentního systému
nakládání s odpady (dále jen ISNO) získají automaticky slevu na
každou osobu v dané domácnosti ve výši 100 Kč. Přihlášení do
systému je však nutné provést nejpozději do 31. 3. 2014. Po tomto datu se již sleva nebude dát v letošním roce uplatnit. Občané,
kteří se do systému zapojili nejpozději v září loňského roku, navíc získají další slevu za již vytříděný odpad. Občané, kteří se
přihlásili do systému v posledním čtvrtletí loňského roku nebo
v letošním roce, tak jim se bude sleva za množství vytříděného
odpadu odečítat až z poplatku v roce 2015. Přihlásit do systému
se lze přes stránku www.isnopasohlavky.cz a zde je možné se
zaregistrovat. Pro načítání bonusů je nutné vyplnit všechny potřebné údaje (údaje o poplatníkovi, inventuru stanoviště, čísla
popelnic, dotazník týkající se třídění, atd.). V loňském roce
každá domácnost obdržela obálku s heslem na přihlášení se do
systému. Pokud někdo již heslo nemá k dispozici, obraťte se na
obecní úřad, kde vám poradíme další postup. Maximální bonus
za přihlášení se do systému a velmi dobrého třídění je možné
získat až do výše 280 Kč na osobu.
Od poplatku jsou zcela osvobozeny děti v roce narození
a v roce, v němž dosáhnou 1 roku. Zastupitelé také odsouhlasili
slevu pro osoby starší 70 let věku, a to ve výši 20% ze základní
ceny poplatku - v letošním roce je to tedy 100 Kč.
Pokud bych měl uvést příklad občana, kterému je 71 let, je
přihlášen do ISNO a velmi dobře třídí: základní cena 500 Kč sleva za věk 100 Kč - sleva za přihlášení do ISNO 100 Kč - perfektní třídění 180 Kč. Tento občan tedy v roce 2014 zaplatí
poplatek za odpad ve výši 120 Kč.
Osobám, které dle vyhlášky nezaplatí poplatek do stanoveného období (celý poplatek do 30. 4. 2014 nebo ve dvou
stejných splátkách do 30. 4. a do 31. 10. 2014), může být poplatek zvýšen až na trojnásobek.
Věříme, že poplatek je pro letošní rok a následné roky nastaven
motivačně tak, aby se co nejvíce občanů zapojilo do kvalitního třídění odpadu a tím si sami snižovali poplatek za odpad.
Tomáš Ingr

Informace OÚ
Platba za pronajatý pozemek od obce je splatná do
30. 1 2014
l Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2014 a činí 100 Kč
l Od 1. 2. 2014 bude mít pošta otevřeno: Po - Pá 8 - 10 hod.
Odpolední otevírací hodiny zůstávají stejné.
l

Alena Slabá
2

Obec Pasohlávky vyhlašuje
veřejnou výzvu na obsazení místa

Požadavky:
l Min. středoškolské vzdělání s maturitou (vzdělání ekonomického směru výhodou)
l Znalost práce v kancelářských aplikacích, schopnost orientovat se v nových uživatelských aplikacích, schopnost
učit se novým věcem
l Samostatnost, spolehlivost a odpovědný přístup
l Praxe ve vedení účetnictví (pro územní samosprávné celky
výhodou)
l Znalost legislativy a personalistiky
l Praxe při nakládání s finanční hotovostí
l Dobré organizační a komunikační schopnosti, vstřícnost
při jednání s lidmi, příjemné vystupování, občanská a morální bezúhonnost
Písemná přihláška musí obsahovat:
l jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, e - mail,
datum a podpis uchazeče
Povinné přílohy přihlášky:
l podepsaný strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti se
vztahem k činnosti pracovníka)
l ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
l výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
Platové zařazení:
l řídí se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Předpokládaný termín nástupu 1. 4. 2014 (nebo dohodou).
Podání přihlášek do výběrového řízení:
l Lhůta pro podání přihlášek končí 28. 2. 2014 do 12,00 hodin
l Přihlášky mohou být podány osobně nebo poštou, a to písemně v uzavřených obálkách s označením "Účetní obce"
na adresu Obec Pasohlávky, 691 22 Pasohlávky 1
l Místem pro osobní podání přihlášky je podatelna Obecního úřadu Pasohlávky. Přihlášku je možno podat v pracovních dnech - pondělí, středa 7:30 - 17:00 hod., v ostatních
prac. dnech 7:30 - 15:00 hod., v pátek pouze do
12:00 hod.
Obec Pasohlávky si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče, a to i bez
udání důvodu.
Po drob něj ší in forma ce je možné zís kat na tel. čís le
519 427 710 nebo na e - mailu: obec@pasohlavky.cz.
Pasohlávský zpravodaj

Z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 25. 11. 2013
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Hotel International Brno,
a. s., se sídlem Husova 200/16, 602 00 Brno,
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne
19. 10. 2004 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a T. F. (restaurace U Laguny),
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 39/2011 ze
dne 7. 9. 2011 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a T. F. (stánek na pláži),
- uzavření Smlouvy č. 12109342 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi smluvními stranami Státní
fond životního prostředí České republiky Praha a Obec Pasohlávky se sídlem Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky v předloženém znění (pořízení čistícího vozu),
- dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 4/2012 mezi Obcí Pasohlávky a R. S. (optimalizace systému nakládání s odpady),
- uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen mezi smluvními
stranami Telefónica Czech Republic, a. s., Praha a Obec Pasohlávky (podzemní komunikační kabel z ATC do aquaparku),
- uzavření Smlouvy o podmínkách odběru povrchové vody
a plateb za tento odběr pro rok 2014 mezi smluvními stranami Povodí Moravy, s. p., Brno a Obec Pasohlávky.
RO souhlasí:
- na základě žádosti R. K., s odprodejem části pozemku
p. č. 5051/79, na které se nachází část postaveného rodinného domu, nově na p. č. 5048. K tomuto je nutno doložit geome t ric ký plán. RO ne sou hla sí s od pro de jem dále
požadovaných částí pozemků p. č. 5051/1, 5051/79 a
5198/3, viz nákres, jako předzahrádka u vinného sklepa. Již
v minulosti podobným žádostem o odkup od majitelů okolních staveb nebylo rovněž vyhověno,
- s realizací stavby "Welcome billboard" pro komplex Aqualand Moravia dle předložených podkladů, na pozemku parc.
č. 3164/192 v k. ú. Mušov, který je ve vlastnictví ŽS REAL,
a. s., Heršpická 813/5, Štýřice, 63900 Brno,
- na základě žádosti J. K. s realizací přestavby restaurace
"U Raka" v autokempu ATC Merkur dle předložené studie.
RO bere na vědomí:
- oznámení zahájení řízení o nařízení odstranění stavby Městského úřadu Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, pro K. a J. M., A. M., M. a M. K., K. K., D. K., P. D.,
a ukládá starostovi obce, aby se ve stanovené lhůtě 10 dnů
k předmětnému oznámení vyjádřil s nesouhlasným stanoviskem o dodatečné povolení stavby a upozornil opakovaně na
platnou stavební uzávěru v dané lokalitě,
- plnění rozpočtu obce za leden - říjen 2013.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 9. 12. 2013
RO schvaluje:
- uzavření Nájemní smlouvy č. 5/2013 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. H.,
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Pasohlávky, přechod pro chodce na I/52 v k. ú. Mušov" mezi smluvními stranami Ředitelství silnic a dálnic ČR a Obec Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Cyklostezka Pasohlávky, směr Ivaň" mezi smluvními stranami Jihomoravský kraj a Obec Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi smluvními
stranami Vinofrukt a. s., Dolní Dunajovice a Obec Pasohlávky (v rámci stavby "Cyklostezka Pasohlávky, směr Ivaň").
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřená podle § 50 obč.
zák., kterou bude zřízeno věcné břemeno podle § 151 n a násl.,
v platném znění, mezi smluvními stranami Vinofrukt a. s., Kostelní náměstí 416, 691 85 Dolní Dunajovice a Obec Pasohlávky, v rámci stavby "Cyklostezka Pasohlávky, směr Ivaň",
- uzavření Smlouvy č. 225/2013 o odvádění odpadních vod
Pasohlávský zpravodaj

mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. S.,
- uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a E. ON Energie, a. s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
- uzavření Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a E. ON Servisní, s. r. o. České Budějovice na demontáž stávajících svítidel a montáž nových LED svítidel,
- uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřená mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a obchodní společnost
ŽS REAL, a. s., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00,
- na základě žádosti B. M. bezplatné využívání cvičebny v budově MŠ a ZŠ, a to každé úterý v době od 16,00 do
17,30 hod. pro trénink žáků ve fotbalu,
- zajištění právní ochrany na základě nabídky společnosti
D. A. S. pojišťovna právní ochrany, a. s., Praha, dle předloženého návrhu pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany
územní samosprávy,
- uzavření Smlouvy o dílo č. 930/2013 mezi smluvními stranami STKO, spol. s r. o., Brněnská 65, 692 01 Mikulov
a Obec Pasohlávky, na svoz a odstranění kalů z ČOV,
- jmenování likvidační komise,
- program a termín jednání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2013.
RO bere na vědomí:
- žádost Mysliveckého sdružení Pasohlávky o. s. o poskytnutí
příspěvku na společenské akce a činnosti pořádané v roce
2014, a předkládá předmětnou žádost k projednání a schválení na ZO v rámci schválení rozpočtu obce na rok 2014,
- žádost Místní knihovny Pasohlávky o poskytnutí příspěvku
na činnost knihovny v roce 2014, a předkládá předmětnou
žádost k projednání a schválení na ZO v rámci schválení rozpočtu obce na rok 2014,
- žádost sboru dobrovolných hasičů Pasohlávky o poskytnutí
příspěvku na činnost v roce 2014, a předkládá předmětnou
žádost k projednání a schválení na ZO v rámci schválení rozpočtu obce na rok 2014,
- zápis z jednání ze dne 28. 11. 2013 na obecním úřadu s panem J. ve věci sjednání podmínek při uzavření smlouvy na
zřízení věcného břemene inženýrských sítí v ATC Merkur.
RO souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 5048 v k. ú. Pasohlávky o výměře 1 m2 za cenu 500 Kč/m2 dle geometrického
plánu. RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na odprodej pozemku parc. č. 5048 v k. ú. Pasohlávky za cenu 500 Kč/m2.
RO doporučuje zařadit do rozpočtu obce na rok 2014 pořízení nového vozidla pro údržbu obce místo dosud navrhovaného
nákupu ojetého vozidla.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 6. 1. 2014
RO schvaluje:
- na základě žádosti Českého zahrádkářského svazu prominutí poplatku za pronájem kulturního domu při pořádání
akcí ve dnech 16. 3. 2014 - degustace vína a 22. 3. 2014 výstava vín,
- na základě žádosti D. D., bezplatné využívání cvičebny
v budově MŠ a ZŠ Pasohlávky, a to každé úterý v době od
19.00 do 20.30 hod. pro cvičení pro ženy,
- program a termín jednání zastupitelstva obce dne 16. 1. 2014.
RO bere na vědomí:
- žádost Českého zahrádkářského svazu Pasohlávky o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2014, a předkládá
předmětnou žádost k projednání a schválení na ZO v rámci
schválení rozpočtu obce na rok 2014,
- žádost Základní školy a Mateřské školy Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice, o příspěvek
na provoz pro rok 2014, a předkládá předmětnou žádost
k projednání a schválení na ZO v rámci schválení rozpočtu
obce na rok 2014,
- žádost Českého zahrádkářského svazu Pasohlávky o poskytnutí příspěvku na rok 2014, a předkládá předmětnou
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Z jednání rady a zastupitelstva obce
žádost k projednání a schválení na ZO v rámci schválení rozpočtu obce na rok 2014,
- žádost Českého svazu žen Pasohlávky o příspěvek na kulturní akce na rok 2014, a předkládá předmětnou žádost k projednání a schválení na ZO v rámci schválení rozpočtu obce
na rok 2014,
- žádost TJ ZETOR Pasohlávky o finanční příspěvek na rok
2014, a předkládá předmětnou žádost k projednání a schválení na ZO v rámci schválení rozpočtu obce na rok 2014,
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 20. 11. 2013
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 5/2013,
- odkoupení 3/6 pozemků p. č. 3163/132, orná půda o výměře
3.790 m2 a p. č. 3163/133, orná půda o výměře 2.318 m2, oba
v k. ú. Mušov, za cenu 2.443.200 Kč od J. Z., J. Z. a J. Z.,
každý vlastní id. 1/6 pozemku, do vlastnictví Obce Pasohlávky. Náklady spojené s převodem nemovitostí budou
uhrazeny v souladu s čl. IV kupní smlouvy. ZO schvaluje
uzavření kupní smlouvy,
- po úpravě Obecně závaznou vyhlášku obce Pasohlávky
č. 4/2013, kterou se zakazuje na území obce Pasohlávky provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a jiné podobné hry povolované podle § 50, odst. 3,
zákona č., 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů,
- záměr vkladu nemovitostí (staveb) do společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o. do základního kapitálu společnosti a pově řu je sta ros tu obce pří pra vou ma te ri á lů ke vkla du
nemovitostí do základního kapitálu společnosti Pasohlávská
rekreační s. r. o.

ZO souhlasí:
- s realizací projektu Relaxačně rehabilitačního komplexu pro

investora MUDr. Vladimír Holoubek s. r. o., IČ 63476568,
Dřevařská 992/18a, Brno, za následujících podmínek:
a) souhlasí se svedením všech povrchových, dešťových
a odpadních termálních vod do místního potoka nacházejícího se v blízkosti zamýšlené výstavby.
b) souhlasí s napojením na splaškovou kanalizaci za splnění
podmínek:
- investor - žadatel se zaváže k úhradě finanční spoluúčasti na zřízení a rozšíření kapacity ČOV vypočtené
poměrem ve vztahu k předpokládanému objemu vypouštěných odpadních vod a nákladům obce na jednotku kapacity ČOV. Před vydáním vyjádření ke
stavebnímu řízení bude uzavřena smlouva o finanční
spoluúčasti na rozšíření ČOV,
- veškeré odpadní vody odcházející do kanalizace budou
měřeny, měřící zařízení budou obsahovat záznamovou
jednotku, zařízení bude kalibrováno dle platných předpisů, měřené množství bude kontinuálně přenášeno na
velín ČOV.
c) souhlasí s vedením přípojky VN při okraji současné komunikace (při pravé straně vozovky ze směru od Ivaně), dále po
okraji pozemků p. č. 4713/1, p. č. 4713/2 a p. č. 4996/1 v k. ú.
Pasohlávky, za podmínky, že se investor zaváže, že v případě
vedení kolem komunikace a budování kruhového objezdu na
počátku obce v místě vedení předmětného kabelu VN, provede potřebnou přeložku na vlastní náklady,
d) souhlasí s variantou umístění parkoviště dle výkresu A02
za podmínky, že vzdálenost od hranice budovy směrem
k severu nepřekročí 20 m včetně vozovky. Dále nesouhlasí
s odprodejem pozemků na zřízení parkovišť či podepsání
smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Obec není majitelem
těchto pozemků a prozatím nezná obsah a podmínky případného převodu do vlastnictví obce od Státního pozemkového
úřadu ČR. Z výše uvedených důvodů navrhuje. V případě,
pokud se stane obec vlastníkem předmětných pozemků,
souhlasí s výstavbou předmětných parkovišť a komunikace
s chodníky na pozemcích p. č. 4996/1 a 4988/1 - připoje-
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ných na objekt umístěný na pozemku p. č. st. 516/1 za podmínky, že žadatel je postaví na své náklady a tyto po
kolaudaci převede do majetku obce bezúplatně. Tato je
žadateli pronajme - podmínky pronájmu budou řešeny samostatnou smlouvou,
e) souhlasí s vedením potrubí s termální vodou dle upravené
dokumentace (výkres A.04),
f) souhlasí s výškovým uspořádáním stavby dle projektové
dokumentace včetně zapracovaného sklonu střechy,
g) požaduje, aby investor na své náklady vybudoval promenádu podél toku přilehlého potoka, a to od tzv. mostku u domu
č. p. 22 až po hranici mezi stávající stavbou a novostavbou,
h) souhlasí s připojením budované přípojky vodovodu pro
přívod termální vody do Relaxačně rehabilitačního komplexu na vodovod termální vody, který bude realizovat Obec
Pasohlávky. Připojení bude možné po vybudování obecního termálního vodovodu,
i) výše uvedené podmínky se vztahují i na případné další
právní nástupce,
- aby Obec Pasohlávky byla jedním ze zakladatelů Obecně prospěšné společnosti s názvem "Mušov - Brána do římské říše"
a pověřuje starostu obce k účasti na přípravě založení o. p. s.
ZO bere na vědomí Petici "za respektování kolaudačního
rozhodnutí vodního díla Nové Mlýny I JM KNV ze dne
25. 7. 1984, č.j. Vod. 1794/84-235 a Manipulačního řádu Okresního úřadu v Břeclavi ze dne 11. 4. 2001, č. j. Vod. 1166/01 - 231
o užívání tohoto vodního díla podél jižního břehu v katastrálním
území Mušov - Donava mimo jiného k rybářskému sportovnímu
využití včetně rekreace a vodních sportů" a dále sděluje, že se
předloženou Peticí nebude nadále zabývat.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 18. 12. 2013
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 6/2013,
- dle ust. § 13 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
rozpočtové provizorium Obce Pasohlávky tak, že do doby
schválení řádného rozpočtu obce na rok 2014 se bude rozpočtové hospodaření obce řídit objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2013. Výdaje v době rozpočtového
provizoria nesmí překročit 30% celkového ročního rozpočtu.
Nad rámec rozpočtového provizoria bude hrazeno plnění na
základě smluvních vztahů z minulých let. Rozpočtové příjmy
a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení,
- Obecně závaznou vyhlášku obce Pasohlávky č. 5/2013,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- Obecně závaznou vyhlášku obce Pasohlávky č. 6/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- založení obecně prospěšné společnosti s názvem "MUŠOV Brána do římské říše, o. p. s."; účast Obce Pasohlávky jako jednoho ze zakládajících členů o. p. s.; sídlo společnosti na adrese:
Pasohlávky 1: Zakládací listinu obecně prospěšné společnosti
"MUŠOV - Brána do římské říše, o. p. s."; vklad zakladatele ve
výši 10.000 Kč; člena správní rady o. p. s.: starostu obce,
- do funkce přísedící u Okresního soudu v Břeclavi na další
funkční období Z. Z.,
- závěrečné vyúčtování projektu s názvem "Mikulovsko - profesionální partner v cestovním ruchu“ předložené Městem
Mikulovem dne 26. 11. 2013. ZO schvaluje úhradu vlastního nevratného podílu na projektu v částce 78.976,70 Kč,
- bezúplatný převod majetku a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí, Hlavní 113, Březí a Obcí Pasohlávky,
- členy dozorčí rady společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.,
IČ: 29380324, se sídlem 691 22 Pasohlávky 1.
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.
ZO souhlasí s předloženým návrhem ÚP.
Pasohlávský zpravodaj

Některá úskalí
nového občanského zákoníku - část I
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jistě mi dáte za pravdu, že není v lidských silách
informovat Vás o všech úskalích a nástrahách nového občanského zákoníku, a to
nejen z důvodu rozsáhlosti a komplexnosti této nové právní úpravy, ale zejména proto, že lidská tvořivost a vynalézavost je bezbřehá. I přes posledně vyslovenou
myšlenku však mám za to, že je na místě zde nadnést alespoň některé úvahy týkající
možných praktických dopadů.
Nový občanský zákoník vychází z principu neformálnosti právního jednání - smlouvy. Tento přístup vychází z myšlenky svobody člověka. Zde je kladen důraz na to, aby
jedinec byl ve svém rozhodování a jednání co nejméně svazován právní normou. Připravme se tedy na skutečnost, že nově je možné uzavřít celou škálu smluv jednoduše po
telefonu. Odhaduji, že řada prodejců čehokoliv, např. domácích potřeb, zájezdů, pojištění, bude této možnosti hojně využívat. Lze si představit dokonale proškolené telefonisty či
telefonistky, kteří vám budou milým hlasem nabízet své výrobky a služby. Jakýkoliv váš
projev souhlasu či zájmu pak může být posuzován jako váš svobodný projev akceptace
nabídky, a tedy platné uzavření smlouvy. Nahrávka toho telefonátu poslouží jako důkaz. Nechci zde vyzývat k tomu, abyste nepřijímali telefonní hovory z neznámých čísel,
a pokud ano, abyste se omezili na strohé konstatování „nic nechci“. Situace má mnohem
elegantnější a takříkajíc právní řešení. Ustanovení § 1758 nového občanského zákoníku
(NOZ) stanoví, že dohodnou-li se strany na použití určité formy k uzavření smlouvy, pak
se má za to, že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. To platí i tehdy, projeví-li jedna ze stran vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě. Osobně bych
tedy komukoliv, kdo mi bude něco nabízet po telefonu, sdělil, že chci zaslat nabídku písemně a pokud ji budu chtít přijmout, učiním tak rovněž písemně.
Nový občanský zákoník zavádí dále tzv. postoupení smlouvy, které je jako institut
upraveno v § 1895 a násl. NOZ. Tento institut umožnuje jedné ze smluvních stran vyvázat se, či jinak řečeno osvobodit, z uzavřené smlouvy a postoupit svá práva a povinnosti
na třetí osobu. Prakticky se s tímto můžete setkat například tehdy, jestliže autosalonu zaplatíte zálohu na nové vozidlo a autosalon tuto smlouvu postoupí na další osobu.V tento
moment povinnost dodat Vám auto či vrátit zálohu již nemá autosalon, ale například nějaká bahamská společnost, na kterou byla smlouva postoupena. Samozřejmě, že v této
situaci zákon pamatuje i na nás občany, a to tak, že můžeme osvobození autosalonu
z uzavřené smlouvy odmítnout.Pro tuto
obranu odmítnutím je však velmi krátká
lhůta 15 dnů. Bude tedy vhodné u každé
uza ví ra né smlou vy sle do vat, zda
umožňuje citované postoupení smlouvy,
a pokud ano, pak se takovému smluvnímu
ujednání vyhnout.

Ceník aquaparku
Vážení spoluobčané,
na základě připomínek některých občanů (převážně seniorů) zveřejňujeme ceník
vstupu do aquaparku Aqualand Moravia. Jedná se o ceny do aquaparku. Ceník do
wellness naleznete na odkazu níže.
AQUALAND
MORAVIA

Dítě
Dítě do 140 cm, Dítě nad 140cm,
Dospělí Rodina
do 90 cm ZTP+ZTP/P
student, senior nad
60 let, ZTP+ZTP/P
do 18 let

3 hodiny do 14:00 hod
(pondělí - pátek)
3 hodiny po 14:00 hod
(pondělí - pátek)

zdarma

100 Kč

200 Kč

290 Kč

590 Kč

zdarma

250 Kč

350 Kč

450 Kč

890 Kč

Celý den

zdarma

290 Kč

390 Kč

490 Kč 1090 Kč

3 hodiny (sobota - neděle)

zdarma

250 Kč

350 Kč

450 Kč

890 Kč

Chtěli bychom také upozornit, že levnější 3 hodinové vstupné v pracovních dnech
platí při příchodu do 14.00 hod. Pokud tedy přijdete ve 13.50 hod., zaplatíte za 3 hodiny 290 Kč za dospělého (200 Kč dítě nad 140 cm, student a senior nad 60 let). Pokud
však přijdete o 15 minut později, tedy ve 14.05 hod., zaplatíte již 450 Kč za dospělého
(350 Kč za dítě nad 140 cm, student a senior nad 60 let). Další informace o cenách naleznete na www.aqualand-moravia.cz v sekci "Ceník".
Tomáš Ingr
Pasohlávský zpraovodaj

Živý betlém

V neděli 1. prosince 2013 začalo
jedno z nejhezčích období roku – advent. V naší obci se rozsvěcoval vánoční
stromeček, konal se tradiční vánoční jarmark a celkově se vše neslo v duchu
blížících se Vánoc.
Ale děti z čte nář sko-li te rár ní ho
kroužku prožívaly sváteční chvíle plné
koled již v průběhu měsíce listopadu.
Každý tý den poctivě nacvičovaly na
důležité vystoupení, které proběhlo právě onu první adventví neděli. Vždy ve
čtvrtek a v pátek se děti společně s paní
knihovnicí sešly v knihovně. Připravo valy divadelní vystoupení - biblický příběh "Narození Ježíše Krista". Děvčata
a chlapci se učili své texty, zpívali vánoční koledy, paní knihovnice na vše
dohlížela a vyráběla kulisy k představení.
Spo leč né úsi lí brzy přines lo vytoužené ovoce. V podvečer 1. prosince
vše vyvrcholilo slavnostním vystoupením. Dou fáme, že se "Živý betlém"
všem líbíl a těšíme se na další podobné
akce.
Také bychom touto cestou chtěli poděkovat za pomoc paní Čáslavové a panu
Jurdákovi, rodičům a prarodičům za výrobu kostýmů a za balíčky plné sladkostí
obecnímu úřadu.
Mi mo řád né díky pat ří také panu
Ing. Šebestíkovi za finanční dar na rozvoj čtenářsko - literárního kroužku.
Za čtenářský kroužek
Kratochvílová Alena
(knihovnice)
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Tříkrálová sbírka 2014
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují
jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve
všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová
sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás.
V naší obci jste mohli potkat čtyři skupinky koledníků v sobotu 4. ledna 2014 odpoledne. Počasí nám tento rok přálo, tak byla koleda o to snadnější. V pondělí jsme na
obecním úřadě za pomoci p. Langové a p. Zemánkové pokladničky otevřely a spočítaly. Celkem bylo vykoledováno14 457 Kč, což je o 668 Kč více než v roce 2013. Díky
Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv částkou.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
V naší obci působí Oblastní charita Břeclav, která využije dary sbírky na rozvoj
a realizaci těchto projektů:
l Charitní ošetřovatelská služba - zabezpečuje odbornou zdravotní péči lidem
v jejich domácím prostředí
l Charitní pečovatelská služba - služba poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří potřebují k zajištění běžného života pomoc druhé osoby
l Domov sv. Agáty pro matky s dětmi - pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
l Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže
a ženy poskytuje služby lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
l Humanitární pomoc při nenadálých událostech u nás i v zahraničí
l Dobrovolnické centrum - koordinuje a vede dobrovolnickou pomoc
Děkuji všem dětem - koledníkům i vedoucím skupinek za ochotu a nadšení pro
dobrou věc.
Lenka Ferbyová

Statistika obce k 1. 1. 2014
Počet obyvatel:
Dospělí
Dospělí - muži
Dospělí - ženy
Děti (15 - 18 let)
Děti (15 - 18 let) - chlapci
Děti (15 - 18 let) - dívky
Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) - chlapci
Děti (do 15 let) - dívky

608
290
318
25
9
16
104
63
41

Celkem obyvatel
Průměrný věk obyvatel
Pohyb obyvatel:
Přihlášeno
Odhlášeno
Narozeno
Úmrtí
Rozvedeno
Sňatky

737
38,64
11
8
9
8
2
2

Zpracovala L. Šnepfenbergová

Společenská
kronika

Jubilanti - leden 2014
Urbánková Anežka
Kecková Štefanie
Kuncová Vlasta
Vršková Eva
Gasgeb František
Aláčová Jiřina
Ingr Vladimír
Sedláková Dana
Ing. Mandáková Alena
Zábranský Libor
Šťastná Ilona
Kratochvíla Bronislav
Mullerová Jitka

78 let
75 let
67 let
66 let
66 let
64 let
63 let
60 let
60 let
60 let
50 let
50 let
50 let

Jubilanti - únor 2014
Slabá Alžběta
Římáková Terezie
Binder Vlastimil
Vrška Pavel
Šťastná Dana
Brveníková Amálie
Lukosz Evžen
Sedláková Zdenka
Chludil Jiří
Kalousková Milada
Golej Leopold
Grimmová Alena
Urbánková Zdenka
Hrubý Antonín
Langová Alena
Falešník Miroslav
Salay Jan

82 let
80 let
80 let
76 let
73 let
73 let
66 let
66 let
66 let
66 let
64 let
64 let
63 let
62 let
61 let
60 let
50 let

Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.
Alena Slabá
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