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Informace z OÚ
Beseda ISNO

(inteligentní systém nakládání s dopady)
Ve čtvrtek 7. 3. 2013 se v zasedací místnosti obecního úřadu bude konat beseda ISNO. Začátek besedy je v 18:00 hodin.
Co je třeba udělat pro snížení poplatku za odpady?
Jak se vypočte sleva na poplatku?
Jak získat maximální možnou slevu?
Tyto a jiné další otázky budou na besedě zodpovězeny. Těšíme se na Vás!
Obec Pasohlávky na základě žádosti Občanského sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
q Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
q Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
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q Látky (minimálně 1 m , prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
q Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen funkční a nepoškozené)
q Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
q Obuv - veškerou nepoškozenou
q Hračky - nepoškozené a kompletní
q Peří, péřové přikrývky a polštáře
Sbírka se uskuteční v pátek 22. 3. 2013 od 16.00 do 18.00 hod. a v sobotu
23. 3. 2013 od 10.00 do 12.00 hod. Předmětné věci noste prosím v uvedený čas
do kulturního domu zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Návrh územního plánu Pasohlávky

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako
pořizovatel Územního plánu Pasohlávky dle §6 odst.1 písm.d) ve spojení s ust.
§13 odst.1, oznamuje v souladu s ust. §20, §50 odst.3 a §188 odst.2 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu územního plánu Pasohlávky.
Návrh územního plánu Pasohlávky (dále návrh ÚP) je vypracován na základě
žádosti obce Pasohlávky a schválených pokynů pro zpracování návrhu ÚP Pasohlávky. Návrh ÚP Pasohlávky obsahuje komplexní požadavky na řešené území.
Kompletní dokumentace návrhu ÚP Pasohlávky, včetně zpracovaného vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území, bude vystavena
k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích - Odbor
územního plánování a stavební úřad místnost C332 a na www.pohorelice.cz
v sekci úřední deska od 14. 2. 2013 do 31. 3. 2013.
Žádáme veřejnost, aby své připomínky v souladu s ust. § 50 odst.3 stavebního
zákona sdělili písemnou formou do 31. 3. 2013 na adresu Městského úřadu Pohořelice, který v souladu s ust. §13 odst.1 písm. f) a g) stavebního zákona, zajišťuje
pořízení ÚP Pasohlávky.
Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se dle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

l leden - březen 2013

Termíny svozu
tříděného odpadu
Popelnice na plast a papír
22. 2. 2013
22. 3. 2013
19. 4. 2013
17. 5. 2013
14. 6. 2013
12. 7. 2013
9. 8. 2013
6. 9. 2013
4. 10. 2013
1. 11. 2013
29. 11. 2013
27. 12. 2013
24. 1. 2014

Informace z OÚ
Při prvním kole prezidentských
voleb se v naší obci zúčastnilo 356 voličů, tj. 58,94%, platné hlasy: 355.
Výsledek voleb
Zeman Miloš ing
101 hlasů
tj. 28,45%
Schwarzenberg Karel
50 hlasů
tj. 14,8%
Ve druhém kole volilo 353 voličů,
tj. 58,83%, platné hlasy: 350.
Výsledek voleb
Zeman Miloš ing.
254 hlasů
tj. 72,57 %
Schwarzenberg Karel
96 hlasů
tj. 27,42%
Kdo z občanů má od obce pronajatý
pozemek je povinen uhradit nájemné.
Po pla tek za psa je splatný do
29. 3. 2013 a činí 100 Kč.
Poplatek za komunální odpad je
splatný do 30. 4. 2013 a činí 400 Kč na
osobu.
Při tříkrálové sbírce se v naší obci
vybrala částka 13.948 Kč. Peníze budou
použity na charitu. Všem, kdo přispěli
do sbírky, děkujeme.
Alena Slabá

Z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 26. 11. 2012

RO schvaluje:

- bezplatné užívání cvičebny v budově MŠ a ZŠ pro účely
provozování zumby. Cvičení bude probíhat vždy v úterý
v době od 18 do 20 hod,
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a Lesy České republiky, s. p. Hradec
Králové, při realizaci stavby "Pasohlávky - rekonstrukce
kanalizačního řadu",
- na základě žádosti Sdružení Linka bezpečí, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2100 Kč na podporu krizové
telefonické pomoci dětem. RO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, 181 00
Praha 8 - Bohnice,
- poskytnutí zajištění Jihomoravskému kraji za závazky společnosti Thermal Pasohlávky a. s. na poskytnutí úvěru akcioná ře JMK na spo lu fi nan co vá ní pro jek tu Ther mal
Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura,
a to formou zástavního práva k akciím vydaným společností
Thermal Pasohlávky a. s. ve jmenovité hodnotě 30 mil. Kč.
RO doporučuje ZO schválit ručení akciemi společnosti,
- po vyhodnocení došlých cenových nabídek na zpracování
projektové dokumentace a inženýrské činnosti na stavbu cyklostezky v požadovaném rozsahu, zadání společnosti T PRO.ING, s. r. o., Tovární kolonie 9, 691 41 Břeclav,
- po vyhodnocení došlých cenových nabídek na provozování
veřejného osvětlení v obci jako budoucího provozovatele
společnost E.ON Servisní, s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích, F. A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49,
- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
12. 12. 2012.

RO bere na vědomí:

- zprávu vedoucího kempu "Vyhodnocení průzkumu spokojenosti návštěvníků kempu ATC Merkur",
- dopis Biskupství brněnského o podporu Tříkrálové sbírky
v lednu 2013 na podporu služeb Charity ČR,
- zápis z jednání ze dne 22. 11. 2012 na Pozemkovém fondu
ČR v Brně,
- plnění rozpočtu obce Pasohlávky za leden - říjen 2012,

RO souhlasí

- dle žádosti Stavební projekční kanceláře, Dlouhá 2, Hustopeče, s realizací stavby - Přístavba vinárny, Pasohlávky, parc. č.
4961/15, st. 405, st. 935, stavebníkem jsou I. a R.Š.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 10. 12. 2012

RO schvaluje:

- dle předloženého návrhu provozní dobu v restauraci Laguna ve dnech 24. 12. - 25. 12. 2012,
- záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví obce pro společnost Pasohlávská rekreační s. r. o.,
- uzavření Smlouvy o provozování veřejného osvětlení dle
předloženého návrhu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a E.ON Servisní, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice,
- uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2012_212518 mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky, ATC Merkur a OSA , o. s., Čs. armády
786/20, 160 56 Praha 6 (kulturní léto),
- uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2012_212608 mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky, ATC Merkur a OSA , o. s., Čs. armády
786/20, 160 56 Praha 6 (cvičení zumby),
- uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2012_212585 mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky, ATC Merkur a OSA , o. s., Čs. armády
786/20, Praha 6 (travesti show, Kiss hády),
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- uzavření Mandátní smlouvy mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a M. K., k administrativnímu zajištění zadávacího
řízení na veřejnou zakázku "ATC Merkur - bungalovy",
- uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 9/2012 mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a D. F.,
- jmenování likvidační komise pro inventarizaci obce Pasohlávky za rok 2012.

RO bere na vědomí:

- informaci starosty o jednání na společnosti VaK Břeclav,
a. s. o možné variantě vedení vodovodu,
- seznámení s podklady pro rozhodnutí pro dodateční povolení stavby - Zemědělská stavba na pozemku parc. č. 5149
v k. ú. Mušov, vydané MěÚ Pohořelice, odbor územního
plánování a stavební úřad.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 7. 1. 2013

RO schvaluje:

- odprodej nerezové nádoby na víno z majetku Obce Pasohlávky za částku 13.000 Kč,
- uzavření Smlouvy o dílo č. 03/2012PD mezi smluvními
stranami Obec Paso hlávky a spo lečnost T-PRO.ING
s. r. o., se sídlem Tovární kolonie 9, 691 41 Břeclav,
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných
břemen mezi smluvními stranami Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ
140 22 a Obec Pasohlávky se sídlem Pasohlávky 1, směrnici OÚ Pasohlávky č. 1/2013 - Stravné,
- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
23. 1. 2013.

RO bere na vědomí:

- poděkování a vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku v r. 2012 občanskému sdružení Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST,
PS 145, Wolkerova 22, 796 40 Prostějov,
- dopis Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
- Výpověď smlouvy o spolupráci,
- podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu
v Brně ze dne 5. 12. 2012,
- Rozsudek Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti
proti kolaudačnímu souhlasu MěÚ Pohořelice,
- žádost manželů N. a P. H., o odprodej pozemku p. č. 5031/3
a p. č. st. 5033, oba v k. ú. Pasohlávky, pro stavbu rodinného
domu. Žadatelé se mohou přihlásit po stanovení podmínek
odprodeje a zveřejnění nabídky na odprodej předmětných
pozemků pro výstavbu rodinného domu,
- cenovou nabídku společnosti ELTODO dopravní systémy
s. r. o. na automatické závory pro parkoviště před ATC
Merkur. O realizaci tohoto záměru Obec rozhodne až po
vybudování kruhové křižovatky u aquaparku,
- dopis obce adresovaný společnosti STKO spol. s r. o., Brněnská 65, Mikulov, Reklamace vývozu odpadu a reakci
společnosti STKO na předmětnou reklamaci,
- plnění rozpočtu obce Pasohlávky za leden - listopad 2012.

RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na odprodej nerezové nádoby na víno z majetku Obce Pasohlávky.
RO nemá námitky s realizací stavby dle projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) „VD Nové Mlýny střední nádrž - navýšení obvodového prvku u ostrova "B" dle
žádosti o vyjádření k DSP společnosti Sweco Hydroprojekt
a. s., Minská 18, 616 00 Brno.
RO souhlasí na základě žádosti společnosti GAsAG spol. s r.
o., V Újezdech 559/2, Brno s realizací plynovodu dle předlo žený ch p ro jek to v ých do ku men ta cí "THER MAL
PASOHLÁVKY - technická dopravní infrastruktura B - plynovod - SŘ" pro stavební řízení, dle PD "Středotlaký plynovod
STPE 160, 110, plynofikace ATC - ÚŘ" pro územní řízení a dle
PD "Středotlaký plynovod STPE 110 přivaděč - ÚŘ" pro územní
řízení.
Pasohlávský zpravodaj

Výpis z usnesení rady obce ze dne 21. 1. 2013

RO schvaluje:

- na základě žádosti M. K. pro rok 2013 výjimku z nočního
klidu do 24,00 hod. při provozování vinného sklípku,
v době od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013. V případě stížností na
provoz vinného sklepa na nadměrnou hlučnost si rada obce
vyhrazuje právo toto povolení zrušit,
- uzavření Dodatku č. 1 - SS13/09 ke smlouvě č. SS12/09 ze dne
30. 1. 2012 mezi smluvními stranami Ladislav KINCL PUMPSERVICE, Kolbenova 898/11, 190 02 Praha 9 Vysočany a Obec Pasohlávky, ČOV Pasohlávky, Pasohlávky 1,
- uzavření Nájemní smlouvy mezi smluvními stranami Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno a Obec Pasohlávky (při rekonstrukci kanalizace v ATC),
- uzavření Smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene mezi
smluvními stranami Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,
601 75 Brno a Obec Pasohlávky (kanalizační řad ATC),
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku jiného
vlastníka mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a L.Z.,
- 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,
č. smlou vy 9550271824, č. smlou vy 9550271797,
č. smlou vy 9550271856, č. smlou vy 9550271829,
č. smlouvy 9550271845 a č. smlouvy 9550271828 (na
provozování veřejného osvětlení),
- na základě žádosti Mysliveckého sdružení Pasohlávky prominutí poplatku za pronájem kulturního domu při pořádání
mysliveckého plesu dne 26. 1. 2013 a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč na zajištění hudby a vytápění KD. Dále schvaluje výjimku z nočního klidu při
uvedené akci do 03:00 hod. dne 27. 1. 2013,
- na základě předloženého projektu se stavbou vodovodní
a kanalizační přípojky u objektu kostela na p. č. st. 131 dle situačního výkresu na pozemcích p. č. 4980/5, 4980/10,
4980/11 a 4980/12 v k. ú. Pasohlávky, které jsou ve vlastnictví Obce Pasohlávky. Stavebník: Římskokatolická farnost
Pasohlávky, 691 22 Pasohlávky 2. RO schvaluje uzavření
Smlouvy o právu provést stavbu mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a Římskokatolická farnost Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi smluvními stranami J. Z., J. Z., J. Z.
a Obec Pasohlávky kanalizační řad ATC).

RO bere na vědomí:

- informaci starosty města Pohořelic, p. Josefa Svobody, ve
věci vypovězení smlouvy o spolupráci s FN Bohunice pro
správní obvod Pohořelice,
- předložený návrh rozpočtu obce pro rok 2013 a ukládá starostovi obce zapracovat do návrhu připomínky k rozpočtu.
RO neschvaluje prodej části pozemku p. č. 6216 o výměře
cca 160 m2 dle předloženého nákresu. Obec Pasohlávky v současné době řeší okolní pozemky jako zájmové území pro
záměry obce, takže do doby, než budou tyto zájmy vyřešeny,
nebude obec pozemky v této lokalitě prodávat.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 4. 2. 2013

RO schvaluje:

- zadání a text pro zveřejnění záměru obce č. 3/2013, záměr
budoucího odprodeje části bývalého areálu VaK,
- uložení dešťové roury z pozemku p. č. st. 3307 v k. ú. Mušov, vlastnictví manželů L., přes pozemek ve vlastnictví
Obce Pasohlávky p. č. 2553/6. Uložení dešťové roury bude
provedeno protlakem,
- na základě žádosti Občanského sdružení LUNGTA, Dlouhá 2,
Praha 1, připojení obce Pasohlávky k mezinárodní kampani
"Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2013,
- termín konání sbírky použitého ošacení pro Občanské
sdružení Diakonie Broumov ve dnech 22. - 23. 3. 2013 v KD
v době v pátek 16 - 18 hod. a v sobotu 10 - 12 hod.,
- uzavření Smlouvy o poskytování služeb na úseku požární

Pasohlávský zpravodaj

ochrany a Smlouvy o poskytnutí služeb na úseku bezpečnosti práce mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a FIRE STOP, s. r. o., Břeclav, Jungmannova 4, PSČ 690 02,
- na základě žádosti Českého svazu žen Pasohlávky pronájem
kulturního domu a prominutí poplatku za jeho pronájem dne
9. 2. 2013 při pořádání Masopustní zábavy. Dále schvaluje
udělení výjimky z nočního klidu na masopustní zábavu do
03:00 hod. následujícího dne tj. 10. 2. 2013.

RO bere na vědomí:

- dopis V. B., s návrhem řešení prodeje objektu a pozemků
bývalého areálu VaK Břeclav za předpokladu, že by Obec
tento areál prodala panu B. Žadatel se po stanovení podmínek odprodeje a zveřejnění nabídky na úřední desce na odprodej předmětných pozemků a objektu může přihlásit ke
zveřejněnému záměru obce,
- Protokol o jednání u Okresního soudu v Břeclavi dne
24. 1. 2013 ve věci o určení vlastnictví k nemovitostem
mezi stranami Obec Pasohlávky na straně žalobce a V. H.
na straně žalovaného,
- žádost M. S., o pronájem a následný odkup pozemků z majetku Obce Pasohlávky za účelem výstavby rodinného
domu. Žadatel se může přihlásit po stanovení podmínek
odprodeje a zveřejnění nabídky na odprodej předmětných
pozemků pro výstavbu rodinného domu na úřední desce
Obecního úřadu.

RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce Pasohlávky č. 3/2013, s termínem podání nabídek do 15. 3. 2013
a vyhlášenou cenou v minimální výši 3,5 mil. Kč.
RO souhlasí na základě žádosti společnosti Geocart CZ a. s.,
Vinařská 460/3, Brno, s realizací projektů - Zpevněná polní cesta
"K vinohradům a K boží muce" v k. ú. Pasohlávky a Zpevněná
polní cesta "K Nové Vsi a Za sídlištěm" v k. ú. Pasohlávky. Souhlas se vydává pro potřeby stavebního řízení.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 21. 11.

ZO schvaluje:

- záměr směnit pozemek p. č. 4971/2 o výměře 74 m2 v k. ú.
Pasohlávky, ve vlastnictví Obce Pasohlávky, za pozemek
p. č. 5910 o výměře 84 m2 v k. ú. Pasohlávky, ve vlastnictví
A. M. ZO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr směnit
pozemek p. č. 4971/2 o výměře 74 m2 v k. ú. Pasohlávky, za
pozemek p. č. 5910 o výměře 84 m2 v k. ú. Pasohlávky,
- odkoupení pozemku p. č. 5760/2 o výměře 8.726 m2 v k. ú.
Pasohlávky, oddělený geometrickým plánem č. 628 2267/2012 ze dne 8. 11. 2012, který vznikl z pozemku p. č.
5760 o výměře 8.726 m2 v k. ú. Pasohlávky, od společnosti
Ther mal Pa so hláv ky a. s., 691 22 Pa so hláv ky 1,
IČ: 27714608, za cenu 380 Kč/m2. ZO ukládá starostovi
obce uza vře ní kup ní smlou vy na od kup po zem ku
p. č. 5760/2 o výměře 8.726 m2 v k. ú. Pasohlávky,
- rozpočtové opatření č. 4/2012,
- statut sociálního fondu,
- uskutečnění průzkumu trhu v záměru využití pozemku p. č.
4961/17 o výměře 1.008 m2, část pozemku p. č. 4961/11 o výměře cca 1.900 m2, st. 796 o výměře 277 m2 a budovu bez č. p.
na pozemku p. č. st. 796, vše v k. ú. Pasohlávky.

Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 12. 12.

ZO schvaluje:

- rozpočtové opatření č. 5/2012,
- 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 2013 se bude
rozpočtové hospodaření obce řídit objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2012. Výdaje v době rozpočtového provizoria nesmí překročit 30% celkového
ročního rozpočtu. V rozpočtovém provizoriu jsou zohledněny příjmy i výdaje na konání volby prezidenta České republiky. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení,
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Z jednání rady a zastupitelstva obce
- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, po úpravě,
- směnit pozemek p.č. 4971/2 o výměře 74 m2 v k. ú. Pasohlávky, ve vlastnictví Obce Pasohlávky, za pozemek p. č. 5910
o výměře 84 m2 v k. ú. Pasohlávky, ve vlastnictví A. M. ZO
ukládá starostovi obce uzavření směnné smlouvy na směnu
pozemku p. č. 4971/2, o výměře 74 m2 v k. ú. Pasohlávky za
pozemek p. č. 5910, o výměře 84 m2 v k. ú. Pasohlávky,
- poskytnutí zajištění Jihomoravskému kraji za závazky společnosti Thermal Pasohlávky a. s., které vzniknou ze smlouvy
o poskytnutí úvěru akcionáře Jihomoravského kraje společnosti Thermal Pasohlávky a. s. na spolufinancování projektu
Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura, a to formou zástavního práva k akciím společnosti Thermal Pasohláv ky a. s., ve vlastnictví Obce
Pasohlávky, ve jmenovité hodnotě 30 mil. Kč.
- uzavření smlouvy o půjčce, jejímž předmětem je poskytnutí
bezúročné půjčky ve výši 2.000.000 Kč společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ
691 22, jejímž je Obec Pasohlávky jediným společníkem, se
splatností půjčky nejpozději do 31. 8. 2013.
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 23. 1.

ZO schvaluje:

- rozpočtové opatření č. 6/2012.
- nad rámec rozpočtového provizoria poskytnutí půjčky ve
výši 2 mil. Kč společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o., se
sídlem Pasohlávky 1, PSČ 691 22 a poskytnutí daru ve výši
60.000 Kč Mendelově univerzitě v Brně, Zemědělská 1,
Brno, PSČ 613 00. Rozpočtové provizorium bylo schváleno ZO dne 12. 12. 2012, Usnesení č. 10/2012, bod č. 2,
- bezúplatný převod nemovitosti p. č. st. 53 o výměře 236 m2
v k. ú. Mušov a stavby na předmětném pozemku - kostel sv.
Linharta, z majetku Obce Ivaň do majetku Obce Pasohlávky,
- uzavření Darovací smlouvy se zřízením věcného předkupního práva mezi Obcí Ivaň, Ivaň 267, 691 23 a Obcí Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22,
- bezúplatný převod majetku, a to 2 ks zpomalovacích retardérů v ulici k Yachtclubu, z majetku Mikulovska, dobrovolného svazku obcí, do majetku Obce Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku uzavřenou
mezi Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí, Hlavní 113, Březí,
691 81 a Obcí Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22,
- záměr odprodat pozemky p. č. 4961/17 o výměře 1.008 m2,
pozemek p. č. 4961/11 o výměře 2.277 m2, st. 796 o výměře
277 m2 a budovu bez č. p. na pozemku p. č. st. 796, vše

v k. ú. Pasohlávky. Odprodej bude uskutečněn zájemci,
který navrhne využití předmětných pozemků v souladu se
zájmy obce Pasohlávky. ZO si vyhrazuje právo kdykoliv
záměr odprodeje zrušit.

ZO bere na vědomí:

- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na
stavební práce projektu "ATC Merkur - bungalovy"
schvaluje:
- výsledek hodnocení - pořadí nabídek na akci "ATC Merkur
- bungalovy",
- vyřazení uchazečů: M Donné, s. r. o., Hustopeče; Moravská
stavební unie - MSU s. r. o, Brno; MUSTELA, spol. s r. o.,
Brod nad Dyjí; Vymyslický Vojtěch spol. s r. o., Brno,
- vítěznou firmu soutěže, a to společnost PROSTAVBY,
a. s., Zengrova 2693/2, 615 00 Brno, IČ: 27713130.
pověřuje:
- starostu obce k podpisu smlouvy se společností PROSTAVBY, a. s., Zengrova 2693/2, 615 00 Brno, IČ: 27713130.

ZO bere na vědomí:

- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
na stavební práce projektu "ATC Merkur - recepce a příjezdová komunikace",
schvaluje:
- výsledek hodnocení - pořadí nabídek na akci "ATC Merkur
- recepce a příjezdová komunikace",
- vyřazení uchazečů Moravská stavební unie - MSU s. r. o.,
Brno; MUSTELA, spol. s r. o., Brod nad Dyjí,
- vítěznou firmu soutěže, a to společnost PROSTAVBY,
a. s., Zengrova 2693/2, 615 00 Brno, IČ: 27713130.
pověřuje:
- starostu obce k podpisu smlouvy se společností PROSTAVBY, a. s., Zengrova 2693/2, 615 00 Brno, IČ: 27713130.

ZO bere na vědomí:

- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce projektu "Rozšíření ČOV Pasohlávky - I. etapa".
schvaluje:
- výsledek hodnocení - pořadí nabídek na akci "Rozšíření
ČOV Pasohlávky - I. etapa",
- vyřazení uchazeče VHS plus, Vodohospodářské stavby,
s. r. o., Veselí nad Moravou,
- vítěznou firmu soutěže, a to "Sdružení ČOV Pasohlávky",
vedoucí účastník sdružení VHS Břeclav s. r. o., Fügnerova
1161/1, 690 64 Břeclav, IČ: 42324149,

pověřuje:

- starostu obce k podpisu smlouvy se "Sdružení ČOV Pasohlávky", vedoucí účastník sdružení VHS Břeclav s. r. o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ: 42324149.

Čtenářsko - literární kroužek
Od 1. 10. 2012 byla při místní knihovně zahájena činnost
čtenářsko - literárního kroužku. Kroužek navštěvují děti, které si rády přečtou nějakou pěknou knihu. Děti si samy
vybírají knihy, které chtějí číst.
Jako první si vybraly knihy od autora Petera Holeinona,
který ve svých knihách popisuje život rozverných mláďátek
(koťátka, štěňátka, housátka, apod.). Z tohoto cyklu pohádek
se dětem nejvíce líbila pohádka o malém housátku, které se
jmenovalo Kváček. Z této knihy děti četly i před Vánocemi
při rozsvěcování stromečku. Myslím, že vystoupení se dětem
moc povedlo a líbilo se i přihlížejícím divákům. Konec roku
jsme oslavili vánoční besídkou. Uvařili jsme si voňavý čaj,
děti přinesly vánoční cukroví od svých maminek, povídali
jsme si o Vánocích a vánočních zvycích a nakonec si děti vyrobily krabičku s vánočním motivem.
V současné době máme rozečteny příběhy o medvídkovi
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Pú. Před každým čtením si lámeme své jazýčky nad takzvanými jazykolamy, kde se nejvíce nasmějeme, protože říci
10x po sobě například nejkulaťoulinkatější je opravdu pro
některé dosti namáhavé. Ale po takovéto rozvičce se čte hned
o něco lépe. Když dočteme knihu, děti se učí vlastními slovy
převyprávět obsah, a také si každou přečtenou knihu zapíší
do svých čtenářských deníků. V kroužku však jen nečteme
a nepoznáváme různé knihy, ale hrajeme zde i vědomostní
hry, ve kterých se rozvíjí dětská fantazie, tvořivost a myšlení.
V roce 2012 jsme se scházeli v knihovně vždy v úterý od
15:00 hod. do 16:30 hod., avšak od nového roku se scházíme
každý čtvrtek od 15:00 hod. do 16:30 hod.
Milé děti, příjďte se mezi nás podívat, a pokud se vám
v našem čtenářsko-literárním kroužku bude líbit, rodiče
vyplní přihlášku a vy můžete pravidelně kroužek navštěvovat. Budeme se na vás moc těšit.
Pasohlávský˙zpravodaj

Čtenářsko - literární kroužek (pokračování)
Soutěž pro dětské čtenáře

V knihovně proběhne od 1. února do 30. června 2013 soutěž o nejlepšího čtenáře. Nezáleží však na tom, kolik knih si
děti najednou vypůjčí, ale spíše kolikrát navštíví knihovnu, i když odejdou třeba jen s jednou knihou v ruce. Pro výherce
bude odměnou pěkná kniha.
Alena Kratochvílová - knihovnice

Masopust
Baso, rok uběhl a my zase
máme jen jedno přání.
Proto se obracíme k naší base
o radu, popřípadě pokárání.
Míša Peloušková a Kamča Jedounková
na babských hodech spěchaly na frťana.
Tato zpráva je celkem nová,
nedoběhly, upadly a probrala je až rána.
Bára Grimmová a Říha Jirka,
z masopustu máme tuto zprávu,
na sále jim stačila jen chvilka,
aby rozsedli vycpanou krávu.
Baso, teď se div, co se vše může stát,
když masky objeví se v síni.
Hana Mašková si myslela,
že jí přišli přát na její narozeniny.
Na pozvání Máni Fajmonové přišla
Eva Jedounková s Milanem na kávu
s úsměvem na líci,
dodnes nevíme, zda se z nich někdo hněvá,
nebylo by div,
Maruna zapomněla ocet v konvici.
Hanuška na poli ztratil mobil,
byla to pro něho velká rána,
moc se na sebe zlobil,
a prosil, atˇmu jde pomoc hledat i Jana.
Petra Osiku neškodí napomenout
co se týká auta parkování.
Když jde na rande, nesmí zapomenout
zamknout auto, vypnout světla
a klíč v zapalování.

Baso, vyřiď Věrce Hrabicové,
snad nebude nadutá,
chceme jí jenom pomoci.
Při odjezdu od pošty
dobývá se často do jiného auta,
většinou do auta paní vedoucí.
Pracovnice naší prodejny nemají dobré bidlo,
ve střehu musí být každou chvíli,
dělníci z aquaparku kradou v prodejně jídlo
a vedoucí je přistihla, jak se jím v autě živí.
Baso, pomoc nám odhalit problém veliký,
vandalové zneuctívají památku mrtvých lidí.
Na místním hřbitově kradou a rozbíjejí pomníky,
potrestej je, ať je všichni vidí.
Místní obecní pracovníci mají nad sebou malý dozor
zvláště při špatné údržbě v zimním čase.
Vyřiď jim, ať si dají dobrý pozor,
při pádu a úrazu lidí můžou se ocitnout v base.
Tělocvičnu v Pasohlávkách navštěvuje nejvíc mládež,
ale bordel z nich nikdo nevidí.
Vždyť to nemůže být žádná zátěž,
když si po sobě uklidí.
Baso, jsi chytrá a vše vidíš,
nevěříš ale snům.
Starosta s místostarostkou plno věcí řeší,
poraď jim, nevíš, kdy bude dostavěn
polyfunkční dům.
Pochval myslivce, a to ještě dnes,
dostaneš masopustní žvanec,
že dělají myslivecký ples,
kde nechybí v tombole muflon, srna a kanec.

Rosťa Králík nějak špatnou paměť mívá,
bude potřebovat pevnou ruku,
v těchto letech to málo bývá,
nepoznat svojí ženu, když má paruku.

Co dělá Lukáš Doležal
to se jen tak nevidí.
U Jednoty zaparkoval Avii,
ta se rozjela a rovnou do lidí.

Brát cizí kolo před prodejnou,
to už velká odvaha je.
Chludilové se to jednou stalo
a viníkem byla Dubšová Marie.

Zdenka Sedláková se jistě zlobit nebude,
při cestě do práce spadla z kola na zem
a dělníci z aquaparku
jí chtěli zvednout jeřábem.

Nevíme, co jednou pošta vyváděla,
alarm hučel, štěkali psi.
Policie tu v mžiku byla
a panika po celé vesnici.

Pro Maruš Fajmonovou v Pohořelicích označ každou díru,
sem tam jí hoď záchranná lana.
Nedávno tam na chodníku upadla
a odřela si obě kolena.

Na babské hody měli v šenku smutné tváře,
to, co se stalo, není žádný fór,
nešla pípa, tak zavolali opraváře
a ten zjistil, že není zapnutý kompresor.

Jaru Bučka ml. pořádně hlídej,
jsou k tomu řádné důvody.
Ať nespálí si prsty,
když je strká do teplé popelnicové nádoby.

Radek Šťastný ml. a Jirka Bílek
ano, je to tak, na plese Chludilům ukrást
vyhranou srnu chtěli,
na štěstí má Chludil ještě dobrý zrak
a tak zlodějíčkové smůlu měli.

Určitě všechno vidíš shora
nehodu měla Domanská Anička.
Hlídej jí, nedávno spadla z kola,
nepřejem jí, aby šmatlala jako Kačička.

Pasohlávský˙zpravodaj

Říkání napsala paní Ludmila Kačicová s přispěním Aleny Slabé
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Český zahrádkářský svaz Pasohlávky
pořádá v sobotu 16. 3. 2013 od 12.00 hod

Společenská
kronika

TRADIČNÍ KOŠT VÍN
v sále místního kulturního domu.
K poslechu hraje Vsetínská cimbálová muzika,
vystoupí také pěvecký sbor MUŽÁCI z Březí.
Srdečně zvou pořadatelé.

Jubilanti leden

Vítání občánků
Počet obyvatel Pasohlávek na konci loňského roku rozšířila další dvě miminka, a tak bylo nutné, aby byla podle tradice slavnostně přivítána. Vítání občánku
proběhlo v neděli 3. února na místním Obecním úřadě. Mezi občánky se tak slavnostně zařadil dvouměsíční Ondřej Trojek a čtyřměsíční Lenka Hanáčková. Děti
doprovázeli nejen rodiče, ale i prarodiče, strýčkové a tetičky a nemohli chybět ani
kmotři.
Celý program zahájila svou básní paní vychovatelka Lenka Žaludková. Pak
následoval proslov zástupkyň Svazu žen, nejprve paní Marcely Procházkové,
poté paní Aleny Slabé. Poté přišly na řadu podpisy rodičů a kmotrů do pamětní
knihy a přípitek. Celý program zakončily básně přednášené místními dětmi ze
základní školy.

Loutková pohádka v knihovně
V lednu se v naší knihovně po dva dny hrála loutková pohádka "Sněhulák,
který rád bruslil".
První den navštívily knihovnu děti z mateřské školy. Ovšem děti se na pohádku nepřišly pouze podívat, ale rovnou se do ní i zapojily. Zahrály si hvězdičky na
obloze. Na svých čelíčkách měly připevněné hvězdičky, a když náš sněhulák začal bruslit a zpívat si, naše malé hvězdičky tancovaly a zpívaly společně s ním.
Nejprve si všichni zazpívaly písničku "Sněží, sněží" a po té na "Nebeské louce".
Druhý den se přišli na pohádku podívat žáčci ze základní školy. Ale co se nestalo? Našemu sněhulákovi a hvězdičkám se už nechtělo zpívat, a tak si děti řekly,
že to tak nenechají. Jakmile sněhulák začal bruslit, děti v tom okamžiku spustily
své oblíbené písničky "Pásli ovce valaši" a "Štědrý večer nastal" a nakonec si zanotovaly i písničku, kterou se nedávno naučily s paní učitelkou "Sněhulák".
Po pohádce začalo v knihovně velké tvoření. Děti ze školky měly připravené
papírové sněhuláky, kterým domalovaly očička, nos a knoflíčky. Školáci, kteří
jsou zručnější, si sněhuláka nejprve vystřihli, slepili a vymalovali. Potom se sněhuláci připevnili na špejli. A protože byly děti moc šikovné, zbyla chvilka i na
pohádku "Krtek a sněhulák". Školkáčkům pohádku přečetla paní knihovnice,
školáci si pohádku přečetli sami.
Na závěr návštěvy v knihovně se s dětmi rozloučil skřítek Knihovníček i paní
knihovnice.
Kratochvílová Alena

Urbánková Anežka
Kecková Štefanie
Vršková Eva
Kuncová Vlasta
Gazgeb František
Álačová Jiřina
Ingr Vladimír
Huszar Jan

Jubilanti únor

Slabá Alžběta
Urbánek Miloš
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
Culek Jiří
Mašková Hana

77 let
74 let
65 let
66 let
65 let
63 let
62 let
55 let
81 let
79 let
79 let
79 let
75 let
72 let
72 let
65 let
65 let
65 let
65 let
63 let
63 let
63 let
61 let
60 let
55 let
50 let

Jubilanti březen

Keck František
80 let
Ferbyová Brigita
74 let
Vlachová Marie
73 let
Novotná Květa
69 let
Bučková Anna
64 let
Kuřitková Jindřiška
62 let
Brabcová Anastázie
62 let
Slavík Bořivoj
61 let
Říhová Bohumila
60 let
Kadlíčková Eva
55 let
Jančík Josef
55 let
Kadlíček Radek
50 let
Očková Blanka
50 let
Našim jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a pohody.

Úmrtí

Dne 3. února nás opustil náš spoluobčan pan Ondrej Očko.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.
Alena Slabá
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