Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 11. 5. 2012
Místo zasedání : Obecní úřad Paračov
Přítomní: p. P. Jana, sl. B. Hlávková, p. J. Juzek, p. V. Vetíška, p. J. Tyšer
Hosté: p. R. Pluskal, p. V. Šindelář, p. P. Kalián, sl. A. Formanová, pí. I.Vetíšková
Zapisovatel: sl. B. Hlávková
Ověřovatelé zápisu: p. V. Vetíška
p. J. Tyšer

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod. p. starostou přednesením
programu.
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Paračov za rok 2011 a závěrečný
účet obce za rok 2011
4. Seznámení s kontrolou ze Státního okresního archivu Strakonice
5. Oprava věžních hodin na kostele v obci Paračov
6. JSDHO (Jednotka sboru dobrovolných hasičů)
7. Schválení provozního řádu dětského hřiště
8. Ostatní
9. Diskuze
10. Závěr
1. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou obce.

2. Zapisovatelem byla ustanovena sl. Blanka Hlávková, do funkce ověřovatelů byli
navrženi p. Jiří Tyšer a p. Václav Vetíška, návrh byl přijat.

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Paračov za rok 2011
-

starosta obce předložil zastupitelům závěrečný protokol o výsledku kontroly
Jihočeského kraje
nebyly shledány žádné vážné nedostatky, starosta obce děkuje účetní pí. M. Hávové za
svědomité vedení účetnictví

Závěrečný účet obce za rok 2011
-

závěrečný účet musí být vyvěšen před schválením na obecní vývěsce a na
internetových stránkách obce, poté může být schválen zastupitelstvem, informujeme
občany, že si mohou závěrečný účet prohlédnout na těchto stránkách
http://www.obecparacov.cz/ , na obecní vývěsce, nebo po osobní dohodě je možné
nahlédnout na obecním úřadě

4. Seznámení s kontrolou ze Státního okresního archivu Strakonice na provádění
skartačního řízení a evidenci dokumentů
-

obec Paračov byla jedna z posledních obcí, ve které nebyla ještě provedena kontrola
skartačního řízení
kontrola shledala nedostatky a to:
•

•
•

•
•

vedení knihy pošty je nedostatečné, na každé došlé poště musí být podací
razítko, které do současné doby nebylo na obci vedeno, musí být uveden
skartační znak, od 1.6.2012 bude kniha pošty nahrazena podacím deníkem a
uvedené nedostatky budou odstraněny
požadovaný skartační řád a plán nebyl předložen, toto bude nutné vyhotovit a
předložit zastupitelstvu ke schválení
na obci se nacházejí ještě dokumenty MNV, skartace dokumentů MNV musí
být provedena do 30.10. 2012 a skartace ostatních dokumentů podle směrnic
do 30.11.2012, skartaci bude provádět sl. Blanka Hlávková ve spolupráci se
starostou obce, případně dalšími pověřenými osobami
dále se kontrola pozastavila nad knihou pošty, kde je zapsáno za celý rok 2008
jen cca 12 dokumentů a za 5 měsíců roku 2012 cca 91 položek
nebyla předložena ke kontrole kronika obce, která je za zákona majetkem státu
a je povinnost obce kroniku po ukončení odevzdat do archivu

p. V. Vetíška byl vyzván, aby vrátil obecní kroniku, která mu byla zapůjčena před
několika měsíci na jeho žádost k pořízení výpisů z činnosti SDH, ten kroniku odmítl
vrátit, argumentuje tím, že jsou v ní zapsány převážně hasičské věci a tím pádem je
hasičů, toto jednání považují zastupitelé za odcizení státního majetku a starosta obce
bude o celé věci informovat Státní archiv Strakonice, toto jednání zastupitele je
nepřípustné !!
5. Oprava věžních hodin na kostele v obci Paračov
-

oprava kostela byla provedena ze státní dotace , kterou vyřizovala církev, dotace se
vztahuje pouze na opravu omítky a střechy s opravou funkčnosti hodin se nepočítá,
mimo jiné z důvodu vyšších nákladů na opravu než se původně počítalo, jak sdělil
pan Zábranský (správce budov naší farnosti), v souvislosti s tím zastupitelstvo
projednávalo, jak se bude dále postupovat, při jednání padly názory na financování
věžních hodin formou veřejné sbírky, ve které by se oslovili jednak občané z
Paračova, tak i okolní vesnice spadající pod farnost Paračov, v případě toho, že by
obci nevyšla dotace na vodovod a kanalizaci, dalo by se počítat i s financováním ze
strany obce

-

-

- nabízejí se dvě možnosti, buď opravit starý hodinový stroj nebo nahradit současný
mechanický stroj, za stroj elektrický, odhad obou variant cca 80.000,-, jelikož hodiny
jsou ve vlastnictví církve musí se celá věc projednat s nimi, bylo nabídnuto, že
v případě financování obcí by byl hodinový stroj majetkem obce
dále byly vyměněny hodinovým restaurátorem tři převody k rafikám na věžních
hodinách, které církev neproplatila, oprava stála 3300 Kč,-, starosta jednal
s restaurátorem o možnosti proplacení a informoval pana Kapplera, že požádá
zastupitelstvo s odsouhlasením proplacení této částky, protože bez této investice by
nebylo možné hodiny zprovoznit

Usnesení č. 11/29 2012
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel

6. JSDHO
-

starosta seznámil zastupitele s náklady, které se vynaložily na jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce za rok 2012



-

náklady na provoz AVIE 12 946 Kč.
Náklady na provoz WV transportér 5 551 Kč.

do těchto výdajů nejsou započteny finanční náklady za elektrickou energii a náklady
spojené s provozem společenské místnosti
bylo zažádáno o dotaci ve výši 142 000 Kč,-, obec by se podílela 42 900,- Kč.

-

v důsledku dlouhodobých neshod mezi JSDHO a zastupitelstvem, kdy je tato jednotka
vedena proti zájmům obce a pro obec nevytváří žádné hodnoty přes to, že je z tohoto
důvodu zřízena, dále nezvládnutý zásah JSDHO, který nebyl obci hlášen ani
dodatečně, starosta obce využil svého práva a odvolal p. Petra Vetíšku z funkce
velitele jednotky, místo něj pověřil p. Jiřího Tyšera sestavením nové jednotky,

-

po tomto prohlášení následovala ostrá diskuze ze strany přítomných hasičů a převážně
p. Václava Vetíšky, který opět vyhrožoval odstoupením a vyvoláním nových voleb,
urážel některé členy zastupitelstva

-

v 18:45 si odvolaný velitel JSDHO přichází ze sousední kulturní místnosti pro
písemné odvolání z funkce, při pokračující vyhrocené diskusi opouští v 18:50 jednání
starosta obce s p. J. Tyšerem a V. Šindelářem vyměnit zámek u hasičské zbrojnice
v 19:00 se opět vracejí a informují o provedené výměně starostu SDH a odvolaného
velitele JSDHO

-

k výměně zámku bylo přistoupeno z důvodu ochránění obecního majetku, aby nedošlo
k jeho zneužití a vyvedení z majetku z obce jako v případě kulturní místnosti, kdy se
v předchozích letech majetek shromažďoval jménem obce, ale nebyla vedena
důsledná evidence získaného majetku, dle logiky p. Vetíšky st., co není v evidencích
obce je majetkem SDH, dalším impulsem byly i stránky SDH Paračov, kde je vedena
lživá kampaň proti starostovi a obci Paračov

-

po vyhrocené diskuzi v 19.20 odchází ze zasedání p. V. Vetíška, P. Vetíška, sl. A.
Formanová, pí. I. Vetíšková
zasedání dále pokračuje se 4 členy zastupitelstva, jelikož je to nadpoloviční
většina, je zastupitelstvo usnášení schopné
jednotka byla vyjmuta z Integrovaného záchranného systému a požární ochranu obce
dočasně zajišťuje dohodnutá jednotka

7. Schválení provozního řádu dětského hřiště
-

starosta obce seznámil členy se zněním provozního řádu, zastupitelé některé věci
připomínkují, ty starosta opravuje a následně se schvaluje

Usnesení č. 11/30 2012
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel
8. Ostatní
-

byl vznesen dotaz na výsledky podaných grantových řízení, zatím nejsou žádné
výsledky známy, vše, je ve fázi vyhodnocování
starosta seznámil členy s nabídkou, od energetické společnosti EON, o výhodnějším
tarifu na dodávku elektrické energie s fixací ceny na 3 roky, tato nabídka byla
konzultována s pracovníkem firmy EON, obec ušetří cca. 6 % z ceny energie ročně,
podmínkou je podepsání smlouvy na tři roky, jelikož zastupitelstvo neuvažuje o
změně energetické společnosti, souhlasí s tímto tarifem.

Usnesení č. 11/31 2012
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel

9. Diskuse
-

-

p. J. Tyšer vyřizuje vzkaz od pí H. Toncarové, že se na pozemku pod vilou stále
nachází skládka pneumatik pana Marouška,
dalším bodem diskuse byla příprava dětského dne, který by se měl uskutečnit 2.6.2012
zastupitelé děkují všem, kteří se podíleli na přípravě stavění máje a jeho zdárného
průběhu
dále starosta děkuje všem, kteří byli ochotni bezplatně se podílet na údržbě travnatých
ploch v obci
starosta obce se omlouvá všem dobrovolným hasičům, kteří svou práci dělali poctivě a
rád je uvítá při zřizování nové jednotky, možná je i další spolupráce při zapůjčení
techniky na soutěže, ale dle platných pravidel, což současné vedení nebylo ochotné
akceptovat
na anonymní dotaz do emailové pošty (i jeden z dotazů p. V.Vetíšky z diskuze po
odvolání) kdo bude platit výjezd hasičů a policie k zahoření sběrného nákladního
vozidla po májových slavnostech starosta uvedl, že jako zodpovědná osoba dostal
blokovou pokutu za přestupek na úseku požární ochrany, případná škoda na vozidle
bude hrazena z pojistky obce a výjezd IZS se neplatí

10. Závěr
- další zasedání zastupitelstva se bude konat 4.6. 2012 od 18:00 hod.
- zasedání bylo ukončeno ve 20:20 hod.

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

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

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

