
Obec Paseka 

Zastupitelstvo obce Paseka 
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Paseka, konaného dne 21.11.2022 
od  17:20 hod. v zasedací místnosti KD, Paseka 17, 783 97 
 
Před zahájením zasedání ZO Paseka proškolila přítomné členy ZO Paseka v oblasti GDPR  Ing. Michaela 
Müllerová,  pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR pro obec Paseku.  Seznámila členy ZO 
s dokumentem Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.  Jedná se o 
jednoduchou metodiku, jak zpracovávat osobní údaje dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/ 679 ze dne 27.4.2016. 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Paseka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.20 hodin 
v zasedací místnosti OÚ v Pasece starostkou Lenkou Niessnerovou (dále jako „předsedající“). 
  
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je v 17:20 
hod.  15 členů zastupitelstva. Uvítala přítomné občany. 
(příloha č.1) 
 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).   
Na zasedání se dostavilo občanů: 13 
 
Informace o svolání zastupitelstva obce byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce i 
elektronické ÚD Obecního úřadu Paseka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a 
to od 11.11.2022 - 21.11.2022. 
(příloha č.2)   
 
Dále předsedající konstatovala, že zápis z ustavujícího zasedání ze dne 17.10.2022 byl řádně ověřen 
určenými ověřovateli zápisu Mgr. Antonínem Černochem, Ph.D. a Jiřím Kučerou. Zápis byl vyložen 
k nahlédnutí na OÚ. Usnesení z ustavujícího zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední i elektronické ÚD 
v době od 20.10.2022 - 5.11.2022. Zápis je také k dispozici na dnešním zasedání. Starostka se dotázala, 
zda má někdo z přítomných členů ZO k zápisu ze dne 17.10.2022 výhrady či připomínky. Nikdo 
z přítomných nemá výhrady ani připomínky k zápisu z ustavujícího zasedání ZO. 

 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu 2. zasedání zastupitelstva obce.  Podklady byly 
členům zastupitelstva odeslány elektronicky na služební e-maily. 
 
Schválení programu: 
Navržený program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2. Rozpočtové provizorium pro rok 2023 
3. Rozpočtová opatření 
4. Uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č.IE-12-8007607/BVB/01 
6. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti 
7. Nominace nového člena RKH OLÚ Paseka 
8. Žádost o prominutí nájemného za objekt č.p. 273 - SK PASEKA 

 
 
 
 
 



 
 

9. Změna jednacího řádu zastupitelstva 
10. Připravené projekty obce 
11. Odpady Olomouckého kraje 
12. Diskuze - námitky pana Páleníka 
13. Závěr 

 
Přihlásil se občan pan Páleník a byl doplněn bod v diskuzi námitky pana Páleníka. 
Dále se přihlásil zastupitel pan Galda a oznámil, že bude pořizovat 360° videozáznam z dnešního 
veřejného zasedání a že přebírá plnou zodpovědnost za vzniklý záznam.     
 
Starostka se dotázala, zda má někdo z přítomných další návrhy na doplnění programu nebo chce nějak 
program pozměnit, něco dodat. Žádné další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny. 
 
Předsedající přečetla návrh usnesení a poté nechala hlasovat pro přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 21.11.2022. 
 
Výsledek hlasování:                              
Pro:  15      Proti:  0       Zdržel se:  0 
Usnesení č. 1/2 bylo schváleno 
 
Bod 1.  Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Jana Podešvu a pana Martina Galdu. Zapisovatelkou 
určila Janu Zukalovou. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. K návrhu nebyly 
vzneseny připomínky. Předsedající přečetla návrh usnesení a poté nechala hlasovat pro přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka určuje ověřovateli zápisu Jana Podešvu a Martina Galdu. Zapisovatelkou 
určuje Janu Zukalovou. 
 
Výsledek hlasování:                             
Pro:  15     Proti:  0     Zdržel se:   0 
Usnesení č. 2/2 bylo schváleno 
 
Bod 2. Rozpočtové provizorium pro rok 2023 

(příloha č.3) 
Ing. Jitka Kovářová, ekonomka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového provizoria pro rok 
2023. Jako správce rozpočtu předložila ZO k projednání Návrh pravidel rozpočtového provizoria obce pro 
rok 2023. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí být 
pravidla zveřejněna do 31. prosince rozpočtového roku předcházejícího rozpočtovému roku, na který jsou 
schválena. Rozpočet obce je připravován průběžně a jeho předběžné projednávání proběhne na 
rozšířeném zasedání finančního výboru v lednu (rozšířené - tzn. budou přizváni členové ZO). ZO bude 
následně předložen k projednání v únoru/březnu 2023. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Nikdo z přítomných 

nevznesl připomínku či dotaz. Předsedající přečetla návrh usnesení a poté nechala hlasovat pro přijetí 

usnesení. 

 
 
 



 
 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění a § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2023. Dle těchto Pravidel rozpočtového 

provizoria se bude řídit rozpočtové hospodaření v době od 01.01.2023 do doby schválení rozpočtu 

obce na rok 2023. 

Výsledek hlasování:                             
Pro:  15       Proti:  0    Zdržel se:   0 
Usnesení č. 3/2 bylo schváleno 
 
Bod 3. Rozpočtová opatření č. 8-15/2022 

(příloha č.4) 
 
Ing. Jitka Kovářová, ekonomka obce, seznámila přítomné s Rozpočtovými opatřeními č. 8 až 14/2022. 
Předložila ZO na vědomí přijatá rozpočtová opatření od data posledního běžného zasedání ZO, tedy od 
18.07.2022.  Jedná se o rozpočtová opatření č. 8 až č. 14/2022. V jednotlivých dokumentech je slovně 
popsán příjem/výdej rozpočtu. Jednotlivá RO byla zveřejněná v souladu se zákonem 250/2000 Sb. (zákon 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), ve znění pozdějších zákonů.   
 
Zastupitelstvo obce Paseka bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/2022. 
  
Ing. Jitka Kovářová, ekonomka obce, seznámila přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 15. 
 
Předložila ZO k projednání návrh rozpočtového opatření č. 15/2022, jehož obsahem jsou výhradně 

zvýšené výnosy ze sdílených daní a v rámci rozpočtu převod těchto příjmů do § Ostatní činnosti jinde 

neuvedené - rezerva. Hlavním příjmem rozpočtu obce jsou příjmy ze sdílených daní. Jejich výše je do 

rozpočtu zapracována na základě předchozích účetních obdobích s přihlédnutím k případným změnám a 

na základě kalkulačky Svazu měst a obcí pro aktuální rok. U části příjmů byl předpokládaný roční příjem 

již překročen viz. rozpočtové opatření na vědomí v přecházejících měsících. Na základě porovnání výnosů 

za listopad a prosinec 2021 je důvod předpokládat, že příjem ze sdílených daní za listopad (výnosy 

připisované v druhé polovině měsíce) a prosinec 2022 bude v předpokládané výši - viz. návrh 

rozpočtového opatření. Výnosy z daní jsou připisovány obci 2x měsíčně bez předpisů či avíz. Jedná se 

tedy o předpoklad. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Nikdo z přítomných 

nevznesl na zasedání připomínku či dotaz. Předsedající přečetla návrh usnesení a poté nechala hlasovat 

pro přijetí usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje Rozpočtové opatření č. 15/2022. 
 
Výsledek hlasování:                             
Pro: 15    Proti:   0   Zdržel se: 0    
Usnesení č. 4/2 bylo schváleno 
 
 
 
 
 



 
 
Bod 4. Uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce 

 
Uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem ZO - hlavní pracovní poměr 

Starostka sdělila přítomným, že pracovník obce pan Karel Hloušek avizoval, že hodlá odejít do starobního 

důchodu. Na základě tohoto sdělení obec zveřejnila inzerát, že přijme pracovníka na pozici údržbáře obce 

a správce budov. Mezi požadavky byl uveden řidičský průkaz sk. B. a T (traktor). Rada obce Paseka 

ustanovila dne 19.10.2022 komisi pro výběr vhodného uchazeče ve složení členové rady obce a přizvaní 

členové zastupitelstva pan M. Galda a Ing. M. Špitt.  Inzerce byla zveřejněna na úřední i elektronické 

úřední desce v době od 3.10.2022 do 19.10.2022. Informace byla hlášena místním rozhlasem a byla 

zveřejněna na sociálních sítích.  Uchazeči se měli přihlásit do 19.10.2022 do 15.00 hodin. 

Celkem se na tuto pozici přihlásili 4 uchazeči. Dne 26.10.2022 proběhl osobní pohovor s jednotlivými 

uchazeči za přítomnosti Komise pro výběr uchazeče o místo údržbáře obce - správce budov. Pouze dva  

uchazeči splnili požadavek obce – tj.  byli držiteli řidičského průkazu sk. T. Jako nejvhodnější uchazeč byl 

vybrán komisí a následně schválen Radou obce Paseka pan Jaroslav Vojtášek. Na základě dohody pan 

Jaroslav Vojtášek nastoupí na pozici údržbáře obce od 1.12.2022. 

Pan Jaroslav Vojtášek je členem zastupitelstva obce.  Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce vyslovuje 

souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva, je nutné před uzavřením 

pracovního vztahu vyslovit tento souhlas zastupitelstva obce (dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona 

o obcích). 

Zastupitel pan Jaroslav Vojtášek informoval zastupitele o možném střetu zájmů v této záležitosti. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Nikdo z přítomných 

nevznesl připomínku či dotaz. Předsedající přečetla návrh usnesení a poté nechala hlasovat pro přijetí 

usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích vznik 

pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva Jaroslavem Vojtáškem, na hlavní pracovní 

poměr na pozici „Údržbář obce-opravář, správce budov“. 

Výsledek hlasování:                             
Pro:  13       Proti:  0       Zdržel se: 2   
Zdržel se hlasování: J. Vojtášek, V. Michalik 
Usnesení č. 5/2 bylo schváleno 
 
Starostka dále sdělila, že obsluha ČOV je řešena údržbáři obce v rámci dohody o pracovní činnosti 

v rozsahu 2 hodiny týdně a tyto práce by nově vykonával p. Jaroslav Vojtášek - zastupitel obce, je nutné 

před uzavřením pracovního vztahu vyslovit souhlas zastupitelstva obce se vznikem tohoto 

pracovněprávního vztahu. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Nikdo z přítomných 

nevznesl připomínku či dotaz. Předsedající přečetla návrh usnesení a poté nechala hlasovat pro přijetí 

usnesení. 

 

 



 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích vznik 

pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva Jaroslavem Vojtáškem, na dohodu o 

pracovní činnosti „ Obsluha ČOV“. 

Výsledek hlasování:                             
Pro:  13        Proti:  0      Zdržel se:   2 

 
Zdržel se hlasování: J. Vojtášek, V. Michalik 
Usnesení č. 6/2 bylo schváleno 

 
Bod 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č.IE-12-8007607/BVB/01 
(příloha č.5) 

Předsedající seznámila s důvodovou zprávou: ČEZ Distribuce a.s. oznámil v únoru roku 2020 změnu 

technického řešení distribuční soustavy s názvem projekt (stavba)  IE-12-8007607. Jedná se o kompletní 

demontáž nevyhovujícího kabelového vedení a venkovního nadzemního vedení NN a jeho náhradu 

novým kabelovým podzemním vedením NN v obci Paseka. Projekt připravuje společnost ENPRO Energo 

s.r.o. , projekt (stavba)  IE-12-8007607, Paseka, k Uničovu - obnova kNN, vNN. Jedná se o I.etapu lokality 

Paseka - směr Uničov (malá a velká strana).   

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Nikdo z přítomných 

nevznesl připomínku či dotaz. Předsedající přečetla návrh usnesení a poté nechala hlasovat pro přijetí 

usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č.IE-12-8007607/BVB/01 mezi ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín IV - 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 a Obcí Paseka, IČ: 00299316 a 

pověřuje starostku paní Lenku Niessnerovou podpisem této smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby. 

Výsledek hlasování:                             
Pro:  15        Proti:   0     Zdržel se:   0 
Usnesení č. 7/2 bylo schváleno 
 
Bod 6. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti 
(příloha č.6) 

Předsedající seznámila přítomné s následujícím: Obec Paseka obdržela od Města Uničova návrh na 

uzavření nové smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků. Platnost 

uzavřené smlouvy ze dne 1.11.2019 končí dne 31.12.2022, výše úhrady za výkon agendy zůstává stejný. 

Je nutné zajistit výkon přenesené působnosti přestupkové agendy.  Tuto agendu vede pro naši a okolní 

obce dlouhodobě Město Uničov.  

 

 



 

Z důvodu vypršení uzavřené smlouvy je třeba uzavřít novou veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové 

agendy s MÚ Uničov a je nutné tuto smlouvu schválit v ZO.  Náhrada za výkon agendy je stanovena jako 

v předchozích letech, tj. 22,- Kč za 1 obyvatele obce/rok. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Nikdo z přítomných 

nevznesl připomínku či dotaz. Předsedající přečetla návrh usnesení a poté nechala hlasovat pro přijetí 

usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje uzavření Veřejnosprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené 

působnosti na úseku přestupkové agendy mezi Městem Uničov, IČ: 00299634 a Obcí Paseka, IČ: 

00299316 a pověřuje starostku paní Lenku Niessnerovou podpisem této veřejnosprávní smlouvy. 

Výsledek hlasování:                             
Pro:    15      Proti:   0     Zdržel se:   0 
Usnesení č. 8/2 bylo schváleno 
 

Bod 7. Nominace člena RKH OLÚ Paseka 

Předsedající seznámila přítomné s následujícím: Obec Paseka obdržela od Krajského úřadu Olomouckého 

kraje, odbor zdravotnictví, oddělení ekonomických činností ve zdravotnictví žádost o nominaci 

zastupitele obce Paseka na člena Rady pro kontrolu hospodaření Odborného léčebného ústavu Paseka, 

p.o. Navržený zástupce obce Paseka bude poté jmenován Radou Olomouckého kraje do této funkce. 

Mgr. V. Richterová se dotázala, jak často dochází k jednání této rady, předsedající odpověděla, že čtyřikrát 

ročně. Starostka Niessnerová navrhla na pozici člena RKH paní Mgr. Libuši Winklerovou. 

Ing. M. Špitt za volební stranu Rozkvět oznámil, že navrhují stejnou kandidátku. 

Předsedající přečetla návrh usnesení a poté nechala hlasovat pro přijetí usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje zastupitelku paní Mgr. Libuši Winklerovou  jako člena Rady pro 

kontrolu hospodaření Odborného léčebného ústavu Paseka p.o., Paseka 145, 783 97. 

Výsledek hlasování:                             
Pro: 13         Proti:   1     Zdržel se:   1 
Proti: Mgr. T. Šlešková 
Zdržel se hlasování: Mgr. L. Winklerová 
Usnesení č. 9/2 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bod 8. Žádost o prominutí nájemného za objekt č.p. 273 - SK PASEKA 

(příloha č.7) 
 
Předsedající přednesla přítomným žádost zaev. pod. č.j.846 ze dne 2.11.2022 spolku SK PASEKA, IČ: 
60780657, zastoupený místopředsedou Jiřím Kučerou o prominutí nájemného za nebytové prostory 
šaten SK Paseka za rok 2022 v celkové výši: 31.596 Kč. Nájemné se týká objektu šaten Paseka č.p. 273., 
fotbalového hřiště a tenisových kurtů. V žádosti jsou uvedeny důvody: prozatímní odstoupení od smlouvy 
hlavního sponzora, čekání na schválení dotací z NSA a zvýšení nákladů na dopravu a energie.   
 
Zastupitelé pan V. Michalik a pan J. Kučera informovali o možném střetu zájmů v této záležitosti. 

Ing. P. Zukal se zeptal na to, že je v žádosti uvedeno, že hlavní sponzor SK skončil, tak který to byl. Pan 

Michalik upřesnil, že celkově hlavním sponzorem SK je Obec Paseka, ale v žádosti byl myšlen hlavní 

sponzor z řad soukromníků. Dále se Ing. P. Zukal ptal na to, kdo zodpovídá za celý areál. V. Michalik sdělil, 

že to závisí na smlouvě a že třeba náklady na opravu laviček nenese nájemník (SK). Na to starostka sdělila, 

že obec v minulém volebním období navrhla opravu laviček, ale že zástupci vedení SK Paseka toto odmítli 

s tím, že si opravu laviček provedou sami. Ing. M. Špitt se snažil vysvětlit, že ta debata před volbami byla 

spíše o účelnosti vynaložených finančních prostředků. V závěru rozpravy starostka sdělila, že se odpouští 

nájem všem spolkům každoročně. 

Předsedající přečetla návrh usnesení a poté nechala hlasovat pro přijetí usnesení. K návrhu usnesení 
nebyly vzneseny připomínky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje prominutí ročního nájemného (1.1.2022-31.12.2022) ve výši 
31.596 Kč za užívání objektu Paseka č.p. 273 spolku SK PASEKA, z.s., IČ: 60780657. 
 
Výsledek hlasování:                             
Pro:  12     Proti: 0      Zdržel se:   3 
Zdržel se hlasování: V. Michalik, J. Kučera, J. Vojtášek 
Usnesení č. 10/2 bylo schváleno 
 
Bod 9. Změna jednacího řádu zastupitelstva 

(příloha č.8) 
 
Rada obce předložila zastupitelům prostřednictvím Mgr. Antonína Černocha, Ph.D. návrh na úpravu 
jednacího řádu ZO Paseka viz. níže uvedeno: 
 
Odůvodnění: 
Dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává zastupitelstvo 
jednací řád (viz např. www.zakonyprolidi.cz). Navrhovaný jednací řád vychází z původního jednacího řádu 
z roku 2010. Ze zákona č. 128/2000 Sb. jsou převzaty části paragrafů 82, 83 a 92 až 97. 

 
Návrh - Oproti předchozímu textu došlo k těmto úpravám: 

• sjednocení sedmidenního termínu pro svolání zastupitelstva a dodání podkladů k jednání, 

• zrušila se vágní podmínka úvodní strany podkladových materiálů, 

• odesílání podkladů pouze v elektronické podobě na služební email, 

• doplněn upravený článek 2 § 83 Sb. Zákona o obcích, 
 
 
 
 
 



• upraven postup předkládání návrhů k jednání, 

• přehození pořadí odstavců 2 až 4 v článku IV, 

• přidána možnost audiozáznamu pro účely vyhotovení zápisu, 

• popsal se postup tajné volby, 

• dodala se povinnost zveřejňovat upravený zápis na webu obce, 

• genderová vyváženost (zapisovatel/ka, starosta/tka atd.), 

• drobné stylistické úpravy neposouvající význam. 
 

Navržený jednací řád více odpovídá současnému stavu a možnostem. 
 
Ing. M. Špitt za volební stranu Rozkvět oznámil, že s drtivou většinou změn souhlasí, jen navrhuje 
ponechat desetidenní limit pro předložení podkladů k jednání a ponechat povinnost k bodu jednání 
dodat i návrh usnesení. 
 
Starostka k jednacímu řádu dodala, že se dosud některá ustanovení jednacího řádu dodržovali pouze 
vágně. Že navrhovaný jednací řád umožňoval to, aby byl řádně dodržován plně. Nicméně respektuje 
námitky strany Rozkvět. Jen upozornila, že návrh usnesení může být obecný a že se může během 
jednání upravit. 
 
Další připomínky k návrhu nebyly vzneseny. Předkladatel upravil Jednací řád tak, jak navrhoval Ing. M. 
Špitt. Předsedající přečetla návrh usnesení a poté nechala hlasovat pro přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje nové znění jednacího řádu zastupitelstva obce Paseka. Tímto 
schválením pozbývá platnost jednací řád vydaný a schválený zastupitelstvem obce dne 8. 11. 2010. 
 
Výsledek hlasování:                             
Pro:  15     Proti: 0       Zdržel se:  0 
Usnesení č. 11/2 bylo schváleno 
 
Bod 10. Připravené projekty obce 

Předsedající sdělila, že zastupitelům obce byly odeslány na služební e-maily připravené projekty obce 
Paseka. 
 
M. Galda požádal, aby mu byly zpřístupněny i položkové rozpočty jednotlivých projektů, protože 
pomoci nich se mu podaří nejlépe se s projekty seznámit. Předsedající namítla, že by to mohlo ohrozit 
budoucí výběrová řízení, nicméně pokud je taková vůle zastupitelstva, tak všem zastupitelům umožní 
do položkových rozpočtů projektů nahlédnout na OÚ. 
 
 
Starostka seznámila přítomné s níže uvedenými projekty 

- Projekt „Výstavba parkovacích míst u bytového domu č.p.30 Paseka“  - tento projekt je nyní na 
povolovacím řízení.  Rozpočet cca 3.000.000,- Kč bez DPH. 

 
- Projekt „Výstavba chodníku na hřbitově v obci Paseka“  dne 13.6.2022  vydán souhlas MÚ Uničov, 

odbor dopravy a silničního hospodářství. Souhlas platí 2 roky. Rozpočet cca 800.000,- Kč bez DPH. 
 

- Projekt „Výstavba parkovišť u bytových domů č.p. 202, č.p. 203 a č.p. 204 v obci Paseka“ dne 

13.6.2022 vydán souhlas MÚ Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství. Souhlas platí 2 

roky.  Rozpočet cca 2.000.000,- Kč bez DPH. 

 

 
 



 
 

- Projekt „Zázemí sportovního areálu fotbalového hřiště v obci Paseka“ dne 8.11.2021 schválil MÚ 

Uničov, odbor výstavby a úřadu územního plánování stavební záměr (stavební povolení). Platnost 

povolení 2 roky. Rozpočet cca 28 mil. Kč bez DPH. 

- Rozpracovaný projekt Cyklostezka Dlouhá Loučka - Paseka Sanatorium. Projekt připravuje 
zpracovatel Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Olomouc. Nyní je projekt ve fázi 
rozpracovanosti. Budou osloveni jednotliví majitelé pozemků a seznámeni s projektem. 
Telefonicky hovořila starostka s některými majiteli pozemků, většina souhlasí se směnou. 
V jednom případě majitel se směnou nesouhlasí. Pozemek zakoupil za účelem investice a nyní je 
třeba vyjednat odkup nebo změnit územím plánem trasu vedení cyklostezky.  

     
- Komplexní pozemková úprava na Pálené - řeší státní pozemkový úřad, platí stát, potom předá 

obci, do plánování byli zapojeni dotčení zemědělci, termín realizace neznámý. 
 
M. Galda se zeptal, v jaké fázi a proč byla navrhnuta pro budovu šaten montovaná stavba, která 
má dle jeho názoru menší životnost. Předsedající odpověděla, že tak rozhodlo zastupitelstvo hned 
na začátku přípravy projektu, protože je to levnější a rychlejší. Ing. M. Špitt požádal o víc informací. 
Předsedající mu sdělila, že bylo zastupitelům rozesláno vše, co má obec k dispozici. Ing. M. Špitt 
požádal o pracovní schůzi zastupitelů, kam se pozve i projektant, popřípadě architektka. 
 

Zastupitelstvo obce Paseka bere na vědomí připravené a rozpracované projekty obce Paseka. 
 
Aby byly projekty, ty stávající i ty budoucí, efektivně řešeny, starostka navrhla vznik výborů, které by 
se specializovaly na určitý projekt či problematiku. Žádný návrh na vznik nějakého výboru ale nebyl 
prozatím vznesen. 
 
 
Bod 11. Odpady Olomouckého kraje 

Předsedající sdělila přítomným, že odeslala všem členům zastupitelstva prostřednictvím služebních e-
mailů podklady k Servisní společnosti Ol. kraje a Odpady Ol. Kraje, z.s. Pokud by se zastupitelstvo 
rozhodlo/schválilo/ ke vstupu do akciové společnosti, tak by se obec Paseka v následujících letech 
2023 – 2028 spolupodílela na realizaci projektu částkou cca 2 mil. Kč viz. podklady. Starostka vyzvala 
zastupitele, zda se někdo nechce stát „zpravodajem“ k této problematice. Že by si důkladně 
prostudoval dostupné materiály, popř. se i účastnil informativního semináře dne 24.11. na Magistrátu 
v Olomouci. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva se k aktivitě v této oblasti nepřihlásit. Semináře 
se zúčastní starostka, nikdo jiný se nepřihlásil. K bodu se vrátíme na dalším jednání zastupitelstva. 
 
Předsedající oznámila snahu pokračovat v rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Zmínila, že je škoda, že 
v předchozích letech nebyl dostatečně plněn fond obnovy vodovodu a kanalizace a že teď na to obec 
doplácí. 
 
Bod 12. Diskuze 
 

- Námitky pana K.Páleníka 
 

Zestručněné vyjádření pana Páleníka (diskuze s ním trvala 45 minut):  „Pan J.Orság má oplocený 

obecní pozemek, takže mám blokovanou příjezdovou cestu ke svému pozemku. Při obnově 

katastrálního operátu byl na mě vyvíjen nátlak, abych se vzdal části pozemku, starostka je panem 

Orságem zkorumpovaná. Trvám na tom, že zmínka o „neznatelné hranici” musí z dokumentů katastru 

zmizet.“   

 

 



 

 

Paní starostka se proti nařčení ohradila, nemá zájem vměšovat se do sousedského sporu. Při 

posledním ohledání lomových bodů, které určují spornou hranici, byli přítomni kromě ní i 

místostarostka Mgr. T. Šlešková a radní Mgr. A. Černoch, Ph.D. Při tomto ohledání byla odsouhlasena 

pozice lomového bodu jak panem Páleníkem, tak paní starostkou.  Pan Páleník přestal narušovat 

jednání zastupitelstva až po příslibu, že v zápise bude zapsáno: „zastupitelstvo se distancuje od 

vyjádření, že hranice pozemku je neznatelná”. 

K tomuto bodu nepřijali zastupitelé žádné usnesení. 

- Plynové zařízení v klubovně na Sanatorce 

Dalším bodem v diskuzi byla bývalá kotelna, nyní klubovna na Sanatorce. V její jedné malé oddělené 

místnosti je plynoměr vedlejšího panelového domu (č.p. 256,257,258). Jsou hlášeny úniky plynu, které 

byly podle sdělení Mgr. Winklerové vždy opraveny. Starostka navrhla předsedům Společenstev 

vlastníků jednotek, aby se plynoměr přesunul z klubovny ven a  obec by se na tomto přesunu finančně 

spolupodílela. Byla zpracována cenová nabídka specializované firmy na provedení prací s tímto 

spojených ve výši  324 269 Kč včetně DPH 21%.  Mgr. L. Winklerová, coby předsedkyně Společenství 

vlastníků jednotek č.p. 256, kde jsou umístěny kotle pro všechny vchody č.p.256,257,258 – kotelna) 

využila právního zastoupení, které navrhlo, aby celý přesun financovala obec.  Starostka uvedla, že se 

celková cena může snížit, pokud budou některé práce provedeny svépomoci.  Zastupitelé se shodli na 

tom, že by bylo lepší přesun provést s ohledem na bezpečnost lidí v klubovně. O finančním rozdělení 

budou další jednání. Ve středu 16.11. proběhla mimořádná revize plynového zařízení, paní Winklerová 

slíbila dodat revizní zprávy i z minulých kontrol od r.2017. 

- Starostka sdělila, že se připravuje pasecký zpravodaj. Do redakční rady byla přijata posila v podobě 

Mgr. Antonína Černocha, Ph.D. Bude zpracovávat informace z jednání zastupitelstva a rady. 

- Dále starostka informovala o plánovaných kulturních akcích, přičemž zastupitelé těsnou většinou 

rozhodli, že ohňostroj po vánočním koncertu ZŠ bude, tedy když nebude foukat vítr a nebude hustá 

mlha.  

- Na závěr ještě pan K.Páleník požádal, aby do zápisu bylo napsáno jeho prohlášení: „Distancuji se 

od jednání svého bratra.” 

 
Bod 13. Závěr 
 
Předsedající poděkovala přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno ve 20:48 hod. 


