Zápis z 19. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 28. 12. 2012
Místo zasedání: Obecní úřad Paračov
Přítomní: p. Petr Jana, sl. Blanka Hlávková, p. Josef Juzek, p. Jiří Tyšer
p. Václav Vetíška nepřítomen pro nemoc
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Tyšer
sl. Blanka Hlávková

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hod. p. starostou přednesením
programu.
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7/2012
4. Schválení rozpočtu na rok 2013
5. Zpráva předsedy inventarizační komise o provedení inventarizace
6. Zpráva ze schůze SMOOS (Svazku měst a obcí okresu Strakonice)
7. Směrnice k veřejným zakázkám
8. Ostatní
9. Diskuze
10. Závěr
1. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. starostou obce
2. Zapisovatelem byla ustanovena sl. Blanka Hlávková, do funkce ověřovatelů byli
navrženi p. Jiří Tyšer a sl. Blanka Hlávková, návrh byl přijat.
3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7/2012
-

starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2012
zastupitelstvo bere opatření na vědomí

4. Schválení rozpočtu na rok 2013
-

starosta obce předložil na minulém zasedání zastupitelům návrh rozpočtu na rok
2013, ten byl zastupiteli schválen a poté vyvěšen na úřední desce 20 dní
rozpočet je schválený a platný

5. Zpráva předsedy inventarizační komise o provedení inventarizace

-

předseda inventarizační komise předložil zastupitelům zprávu o provedené
inventarizaci majetku ke konci roku 2012

-

inventarizační komise navrhla k vyřazení následující věci:
• telefon NOKIA 3109-zastaralý
• studnu u cihelny-zasypána z dob JZD
• rozhlasovou ústřednu-vyřazena a nahrazena novou
• transformátorovou stanici-zbořena v minulém režimu
• 8 popelnic (tyto popelnice byly předminulým zastupitelstvem bezplatně
rozdány, ale neodepsány ze stavu majetku obce)

-

do evidence majetku byl přidán:
• hodinový stroj z roku 1900

-

zastupitelstvo souhlasí s výše uvedenými změnami, seznam vyřazeného majetku jako
nedílná příloha tohoto zápisu

Usnesení č. 19/43 2012
Hlasování: PRO – 4

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

6. Zpráva ze schůze SMOOS (Svazku měst a obcí okresu Strakonice)
-

místostarosta seznámil zastupitele s informacemi ze schůze SMOOS, do svazku je
celkem zapojeno 108 obcí, naše obec je jednou z nich
obci byla předložena možnost zakoupení brožur od Eduarda Oberfalcera „Naučné
stezky, vycházkové okruhy a technické památky v okrese Strakonice“
další informace se týkala zbylých finančních prostředků, z kterých je možno zakoupit
mapové stojany, naše obec této možnosti využije, mapový stojan bude objednán a
instalován v prostoru požární nádrže

7. Směrnice k veřejným zakázkám
-

starosta předložil zastupitelům novou směrnici k zadávání veřejných zakázek č.
2/2012, tato směrnice nahrazuje směrnici k veřejným zakázkám č. 9/2010 a reaguje
tak na nové změny v zákoně

Usnesení č. 19/44 2012
Hlasování: PRO – 4

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

8. Ostatní
A) Práce na školní zahradě
- starosta obce seznámil zastupitele s plánovaným vyčištěním bývalé školní zahrady pod
hřbitovem, jedná se o vyřezání náletových dřevin a odumřelých ovocných stromů,
spálení suchých větví, ořechová alej a staré plodící ovocné stromy zůstanou zachovány,
v případě zájmu je každá pomoc vítána, práce jsou bezplatné

B) Poděkování
-

obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří přispěli svou pomocí a volným časem
k bezproblémovému průběhu mikulášské besídky a zpívání vánočních koled v kostele
C) Jubilanti

-

18. 1. 2013 oslaví pí. Filařová 88 let
30. 1. 2013 oslaví p. Juzek 65 let
oběma jubilantům přeje zastupitelstvo všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let

9. Diskuse
- do diskuse nebyl žádný příspěvek
10. Závěr
- zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hod, další zasedání proběhne 8. 2. 2013 od 18:00 hod

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

sl. Blanka Hlávková
p.Petr Jana
p. Jiří Tyšer
sl. Blanka Hlávková

…………………..
.………………….
. . ………………..
... ………………..

OBEC PARAČOV, Paračov 18, 38601 Strakonice
Sídlo: Paračov 18, 386 01 Strakonice
IČ: 00251640
Tel.: 724 309 664

e-mail: obecparacov@seznam.cz
http// www.obecparacov.cz

Příloha k zápisu 19. zasedání obecního zastupitelstva 28.12.2012vyřazení majetku

021 200
čekárna p.č. 25/3 k.ú. Paračov

6 000,- Kč

021 500
trafostanice p.č. 71 k.ú. Paračov

50 000,- Kč

021 600
studna u cihelny

15 220,- Kč

022 500
rozhlasová ústředna

28 903,- Kč

Podrozvahový majetek
902 971
telefon Nokia
424,- Kč
popelnice nádoba 8 ks
5 264,- Kč
__________________________________________________________
Hodnota vyřazeného majetku
k 31. 12. 2012

105 811,- Kč

