Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 27.10.2011

Místo zasedání : Obecní úřad Paračov

Přítomní: p. Petr Jana, p. Jiří Tyšer, sl. Blanka Hlávková, p. Josef Juzek
Hosté: p. Rudolf Pluskal, p. Petr Vetíška, p. Pavel Forman

Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: sl. Blanka Hlávková
p. Jiří Tyšer
Pan Václav Vetíška omluvil svoji nepřítomnost. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Seznámení s finanční kontrolou z Jihočeského kraje
Vyhlášení významných památek obce
Projednání účasti na projektu SoDP
Projednání a schválení rozpočtového provizoria č. 2, projednání pověření starosty
obce ke schvalování rozpočtového provizoria
7. Rozprava o přípravě rozpočtu na rok 2012
8. Projednání a schválení darovací smlouvy od firmy ČEZ
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. Jiří Tyšer a sl. Blanka Hlávková, návrh byl přijat.

3. Finanční kontrola z Jihočeského kraje proběhla bez vážných nedostatků, drobné
připomínky a návrhy kontrolního orgánu budou řešeny průběžně.
4. Na návrh starosty obce se zastupitelstvo dohodlo a vyhlásilo níže uvedené nemovitosti
za významné kulturní památky v obci. Veškeré nemovitosti se nacházejí v k.ú.
Paračov:
• litinový kříž s kamenným podstavcem ,,U Vachtů,,
parcelní č.801/3
• litinový kříž s kamenným podstavcem ,,U Kopků,,
parcelní č.157/1
• kaplička u Kolářů parcelní č.
• kamenný kříž „Na drahách“ parcelní č.
• kaplička sv.Václava parcelní č.
Usnesení č. 5/14 2011
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel
5. Souhlas obce Paračov s účastí na projektu SoDP
-

starosta obce seznámil členy zastupitelstva s obsahem projektu SoDP
zastupitelstvo souhlasí s účastí v projektu SoDP „Údržba obecních budov a obnova
jejich zařízení v obcích Svazku Dolního Pootaví“, spoluúčast 30 procent a projekt by
měl být zaměřen na vytápění budovy OÚ

Usnesení č. 5/15 2011
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel
6. Rozpočtové provizorium č. 2
-

zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým provizoriem č. 2
návrh byl odsouhlasen, zároveň zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostu obce ke
schvalování rozpočtového provizoria obce, do této doby rozpočtové provizorium
schvalovalo zastupitelstvo obce

Usnesení č. 5/16 2011
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel
7. Rozprava o přípravě rozpočtu na rok 2012
-

finanční výbor projedná a podá návrh rozpočtu na rok 2012
projednání a schválení rozpočtu bude předmětem příštího zasedání obecního
zastupitelstva

8. Projednání a schválení darovací smlouvy od firmy ČEZ
-

obec Paračov obdržela od firmy ČEZ dar ve výši 50 000 Kč., na obnovu sakrální
architektury, číslo smlouvy je 4100368386
dar bude užit v souladu se stanovenými podmínkami
zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru

Usnesení č. 5/17 2011
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel

9. Ostatní
a) Žádost p. Tomana o odkoupení obecního pozemku do osobního vlastnictví
-

obec Paračov obdržela žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 992/9 v k.ú.
Paračov
jedná se o část pozemku mezi p.č.35 a p.č. 21 k.ú. Paračov, nově vzniklá parcela o
celkové výměře 43m2 má č. 992/14 a nachází se před nemovitostí p. Tomana
žádost bude vyvěšena na veřejné desce a na příštím zasedání bude projednána

b) Žádost o odkoupení betonových cihel ve vlastnictví obce
-

p. Josef Juzek podal žádost o odkoupení betonových cihel
žádost bude vyvěšena na veřejné desce a projednána na příštím zasedání

c) Mikulášská besídka
-

zastupitelstvo projednalo přípravy na besídku, organizace se ujme sl. Blanka Hlávková
a p. Jiří Tyšer
besídka se bude konat 3.12.2011 v 17:00 hodin pro nejmladší spoluobčánky a děti na
návštěvách, od 20:00 hodin s posezením pro ostatní

d) Balónky
-

paní starostka a pí.účetní obce Čejetice navrhla naší obci účast na pouštění balónků
pro děti
jednalo by se o to, že každé dítě by napsalo své přání Ježíškovi, tento vzkaz by
přivázalo k balónku a balónek vypustilo
sraz dětí bude 9.12. 2011 ve 14:45 hodin před školkou v Čejeticích, odvoz bude
domluven s rodiči, možné je i využítí VW Transporter

e) SDH
-

-

-

p. Petr Vetíška předložil starostovi obce petici občanů a chalupářů, obsahem byl názor
občanů na zpřístupnění kulturní místnosti pro členy SDH, z vyjádření bylo 63 hlasů
ano
zastupitelstvo souhlasí s otevřením kulturní místnosti 2x týdně pro potřeby hasičů,
neboť došlo ze strany JSDH k posunu ve spolupráci k lepšímu
zastupitelstvo projednalo předběžně podmínky s přítomnými dobrovolnými hasiči,
starosta vypracuje provozní řád, který bude zveřejněn a bude upravovat možnosti
využití kulturní místnosti i pro ostatní občany
zodpovědnou osobou, která bude ručit za provoz kulturní místnosti v době pro
potřeby hasičů p. Rudolf Pluskal

10. Diskuse
- do diskuse nebyl žádný příspěvek
11. Závěr
-

jednání bylo ukončeno v 19:30 hod.
další zasedání naplánováno na 28.11.2011

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

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