Zápis z 12. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 4. 6. 2012
Místo zasedání: Obecní úřad Paračov
Přítomní: p. Petr Jana, sl. Blanka Hlávková, p. Josef Juzek
Nepřítomen: p. Jiří Tyšer omluven, p. V. Vetíška svoji nepřítomnost neomluvil
Hosté: p. Rudolf Pluskal
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: p. Petr Jana
p. Josef Juzek
Obecní zastupitelstvo se sešlo v nadpoloviční většině, bylo usnášení schopné.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod. p. starostou přednesením
programu.
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2011
4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
5. Aktualizace dotace POK JK d. t. 7
6. Schválení dotace z programu obnovy venkova JK 2012
7. Schválení dotace na zkvalitnění materiálně technického vybavení jednotky SDH obce
Paračov
8. Oprava věžních hodin
9. Ostatní
10. Diskuze
11. Závěr
1. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou obce.
2. Zapisovatelem byla ustanovena sl. Blanka Hlávková, do funkce ověřovatelů byli
navrženi p. Josef Juzek a p. Petr Jana, návrh byl přijat.
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 a zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2011
-

závěrečný účet včetně zprávy byl vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě od
4. 5. - 4. 6. 2012
ze strany občanů nebyly řádné připomínky
zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2011 bez výhrad

Usnesení č. 12/31 2012
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
-

starosta seznámil zastupitele s úpravami v rozpočtu
zastupitelstvo předložené informace bere na vědomí

5. Aktualizace dotace POK JK d. t. 7
-

-

obec Paračov získala dotaci ve výši 12 000 Kč., z dotačního programu na údržbu
obecních budov a obnovu jejich zařízení, kdy podíl obce by činil 17 000 Kč., jelikož
došlo ke zkrácení finančních prostředků, obdržela obec menší finanční částku, než se
očekávalo, vzhledem k tomu nebude možné realizovat původní záměr na zakoupení
krbových kamen na vytápění kulturní místnosti
zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání na změnu dotace a to zkvalitnění sociálního
zařízení v budově obecního úřadu, což je rovněž v souladu s dotačním titulem

6. Schválení dotace z programu obnovy venkova JK 2012
-

-

obec získala dotaci ve výši 150 000,- Kč na opravu fasády budovy obecního úřadu,
celková výše prostředků s vlastním podílem činí 220 000,- Kč, do této částky je
zahrnuta spoluúčast obce ve výši 70 000,- Kč
v současné době probíhá výběr firmy na realizaci oprav

7. Schválení dotace na zkvalitnění materiálně technického vybavení jednotky SDH obce
Paračov
-

obec získala dotaci ve výši 80 000 Kč, celkové finanční prostředky jsou ve výši
115 000,- Kč, spoluúčast obce činí 35 000,- Kč
finanční prostředky budou použity na opravu požární stříkačky (PS 12), na
dovybavení ochranných helem zásahové jednotky, na pořízení ochranných helem je
předloženo více nabídek, další informace zjišťuje velitel zásahové jednotky p. J. Tyšer

8. Oprava věžních hodin
-

-

zastupitelé po vzájemné diskusi a po zjištění zájmu občanů Paračova souhlasí
s obnovením věžních hodin na kostele, kdy by se finanční prostředky získaly jednak
formou veřejné sbírky mezi obyvateli Paračova, dále oslovením starostů okolních
vesnic, které se nacházejí ve farnosti, a chybějící částka by se dofinancovala
z rozpočtu naší obce
podle předběžné dohody bude darován starý mechanický hodinový stroj obci Paračov
a dojde k zakoupení nového elektrického stroje, který by byl ve vlastnictví obce
obyvatelé Paračova budou v polovině měsíce červnu osloveni starostou a
místostarostou obce se žádostí o přispění na hodinový stroj, příspěvek je dobrovolný a
bude řádně zadokumentován

9. Ostatní
a) Dětské hřiště
-

plevel na dětském hřišti bude v nejbližší době ošetřen chemicky proti plevelům,
v den ošetření bude hřiště viditelně OZNAČENO a UZAVŘENO

b) Předložení obecní kroniky
-

starosta obce byl vyzván k předložení obecní kroniky ke kontrole pracovníkům
Státního oblastního archivu ve Strakonicích a to nejpozději do 15. 6. 2012
na základě toho byl pan V. Vetíška předáním výzvy k předložení kroniky požádán o
urychlené navrácení obecní kroniky na OÚ Paračov, kterou si zapůjčil k provedení
výpisků, týkajících se SDH

c) Žádost o zřízení napajedla MS Bukova
-

žádost se týká opravy napajedla na pozemku č. 21/55 v k. ú. Paračov
zastupitelstvo bere na vědomí bez námitek

d) Žádost p. Maňhala
-

p. Maňhal požádal obecní úřad, zda by bylo možné označit pamětní lípu, před jeho
vraty, informační cedulkou označující přístup k lípě, o způsobu označení nebylo zatím
rozhodnuto

e) Poděkování pořadatelům dětského dne
-obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě dětského dne
-dále děkuje všem sponzorům:
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Technické služby Strakonice
Pivovar Strakonice
Klenoty Voříšek
Pí. Trojanová
p.Tyšer
Teplárna Strakonice
Bradáč – sběrné suroviny
SZŠ Písek – obecní zastupitelstvo děkuje za zapůjčení sportovních potřeb

vzhledem k velkému počtu sponzorů, byly náklady obce minimální a to cca 1500,- Kč,
za občerstvení a nealkoholické nápoje, na dětském dnu se sešlo téměř 30 dětí

10. Diskuse
-

do diskuse nebyl žádný příspěvek

11. Závěr
- zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod., další zasedání zastupitelstva se bude konat 2. 7.
2012 od 18:00 hod.
Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

sl. Blanka Hlávková
p.Petr Jana
p. Petr Jana
p. Josef Juzek
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