Zápis z 16. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 14. 10. 2012
Místo zasedání: Obecní úřad Paračov
Přítomní: p. Petr Jana, sl. Blanka Hlávková, p. Josef Juzek
p. Jiří Tyšer nepřítomen, svoji nepřítomnost řádně omluvil, p. Václav Vetíška nepřítomen a
svou nepřítomnost neomluvil.
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: p. Josef Juzek
p. Petr Jana
.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 13:00 hod. p. starostou přednesením
programu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5
Dotace z programu „Obnovy venkova JčK 2013“
Návrh na zatravnění obecního pozemku p.č. 2325 a 2188 v nájmu p. Tyšera
Novela o poplatcích za svoz netříděného odpadu
Ostatní
Diskuze
Závěr

1. Zasedání bylo zahájeno v 13:00 hod. starostou obce.
2. Zapisovatelem byla ustanovena sl. Blanka Hlávková, do funkce ověřovatelů byli
navrženi p. Petr Jana a p. Josef Juzek, návrh byl přijat.
3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5
-

starosta seznámil zastupitele se změnami v rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů, příjmy
jsou v převaze díky platbám za dotace, které ještě nebyly uhrazeny dodavatelům
zastupitelstvo bere rozpočtové opatření na vědomí

4. Dotace z programu „Obnovy venkova JČK 2013“
-

z tohoto dotačního programu bude zažádáno o dokončení druhé etapy opravy fasády
na budově obecního úřadu, výše dotace by mohla činit až 200 tis. korun se 40
procentní spoluúčastí obce, v rámci žádosti o dotaci bude žádáno o realizaci výměny
střešní krytiny na přístavbě budovy obecního úřadu

5. Návrh na zatravnění obecního pozemku p. č. 2325 a 2188 v nájmu p. Tyšera
-

po dohodě mezi zastupitelstvem a nájemcem výše uvedených pozemků, dojde
k zatravnění těchto ploch, neboť travnaté plochy jsou schopny pojmout více vody než
orná půda, tyto dvě parcely se nachází v blízkosti plánovaného poldru

6. Novela o poplatcích za svoz netříděného odpadu
-

-

bude nutné zpracovat novou vyhlášku o poplatcích za svoz netříděného odpadu,
jelikož od 1. července 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb. O
místních poplatcích. 1.1.2013 přestanou platit dosud platné vyhlášky a budou
vstupovat v platnost nové, starosta předloží zastupitelstvu materiály s návrhy na
cenovou relaci na další roky, maximální výše ceny odpadu je 750,- Kč za osobu trvale
žijící v obci nebo za rekreační dům (současný stav 500,- Kč)
cena se odvíjí od počtu svezených tun netříděného materiálu, kdy cena za tunu vychází
na cca 2300,- Kč., proto zastupitelstvo žádá občany, aby lépe třídili a využívali více
kontejnery na tříděný odpad, tím se sníží náklady obce na odvoz netříděného odpadu

7. Ostatní
a) Pronájem louky p. č. 2128 a 2127
-

panu starostovi byly doručeny 2 nabídky na pronájem pozemků, které jsou ve
vlastnictví obce, první nabídka byla od p. Václava Vetíšky, který si chce pronajmout
pozemky za údržbu a druhá nabídka je pí. Kotvové, která by chtěla pozemky do
pronájmu na úplatu a údržbu, zastupitelstvo navrhlo rozdělit pozemek do nájmu pro
obě osoby, starosta a místostarosta se domluví s oběma navrhovateli na podmínkách
pronájmu, který bude průchodný pro oba zájemce, v případě nedohody převažuje
zájem obce

b) Poražení stromu na p. č. 2249
-

-

jedná se o záměr poražení vzrostlého strom, který je nebezpečně nakloněný nad
komunikaci vedoucí do Cehnic, hrozí jeho pád na komunikaci, v minulosti tu již
došlo k několika vývratům na komunikaci, poražení stromu zajistí p. Pluskal, dřevní
hmota bude zdarma za poražení a úklid kolem tohoto stromu
zastupitelstvo souhlasí s jeho poražením

c) Seznámení s těžbou v obecním lese
-

v důsledku větrné smrště v letních měsících je v obecním lese způsobeno několik
vývratů, na základě jednání s hajným p. Kroupou byla domluvena těžba s p. Chlandou,
vytěžené dřevo bude následně prodáno a výtěžek po odečtení nákladů půjde na účet
obce

d) Oznámení o kácení stromů na pozemku p. Bursy
-

p. Bursa oznámil zastupitelstvu záměr na poražení dvou ovocných stromů (jabloň a
višeň) na své zahradě
zastupitelstvo bere záměr na vědomí

e) Seznámení s průběhem dotačních titulů
-

-

v současné době je před dokončením opravahřbitovní zdi
v rámci dotace na JSDHO se zakoupil materiál, potřebný k mimořádným zásahům
jednotky (plovoucí čerpadlo, zásahové přilby, hasičské rukavice, hadice, svítilny,
hasicí přístroje), z dotace byla dále opravena stříkačka PS 12
1. Etapa opravy fasády na budově obecního úřadu je před dokončením
sociální zařízení v budově obecního úřadu je v přestavbě
hodinový stroj je nadále ve výrobním procesu

f) Zdravotní ořez lip
-

v období vegetačního klidu bude proveden zdravotní ořez lip před kostelem, tento ořez
provede firma Milan Hos ze Sedliště, zhotovitel vybrán na doporučení obce Čejetice a
po osobním jednání starosty s panem Hosem, jedná se o profesionální firmu
s přijatelnými náklady, působící v regionu Strakonicka

g) Pronájem kulturní místnosti
-

o podmínkách pronájmu kulturní místnosti jednal pan starosta s Pavlem Formanem,
obě strany se dohodly na pronájmu 2 x týdně pro potřeby SDH a s možností veřejné
účasti pro obyvatele obce, podmínky téměř totožné s předchozím nájmem

h) Nabídka publikací
-

na obecní úřad byla doručena nabídka na zakoupení publikace „Dávné pověsti národa
českého“ od autora PaedDr. J. F. Bobáka, zastupitelstvo se dohodlo na zakoupení
jedné publikace do obecní knihovny, kde si bude možné ji zapůjčit

i) Poděkování
-

starosta obce děkuje všem členům volební komise za zdárný průběh voleb

8. Diskuse
-

do diskuse nebyl žádný příspěvek

9. Závěr
- zasedání bylo ukončeno,v 14:45 hod., další zasedání zastupitelstva se bude konat
16.11.2012 od 18:00 hod.
Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:
p. Josef Juzek

sl. Blanka Hlávková
…………………..
p.Petr Jana
.………………….
p. Petr Jana .. . ………………..
. .... ……………….

