Zápis ze 17. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 16. 11. 2012
Místo zasedání: Obecní úřad Paračov
Přítomní: p. Petr Jana, sl. Blanka Hlávková, p. Jiří Tyšer
Nepřítomen: p. J. Juzek a p. Václav Vetíška nepřítomen
- zastupitelstvo se sešlo v nadpoloviční většině, bylo usnášení schopné
Hosté: p. Kysela
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: p. J. Tyšer
sl. B. Hlávková
.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod. p. starostou přednesením
programu.
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s provedenými kontrolami na obecním úřadě
4. Příprava rozpočtu na rok 2013
5. Souhlas obce Paračov na projektu SoDP
6. Jmenování skartační komise
7. Správa o stavu JSDHO
8. Stanovení sazby místního poplatku za sběr netříděného odpadu
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. J. Tyšer a sl. B. Hlávková, návrh byl přijat.
3. Seznámení s provedenými kontrolami na obecním úřadě
-

starosta seznámil zastupitele s kontrolami, které proběhly v měsíci listopadu
•
•
•

-

kontrola z Jihočeského kraje – seznámení se zápisem z dílčího
přezkoumání hospodaření za rok 2012
kontrola z VZP – v rámci kontroly byl proveden protokol o výsledku
kontroly plateb pojistného
kontrola z finančního úřadu – v rámci kontroly byla provedena zpráva
o daňové kontrole dotace „ Obnova požární nádrže“

kontroly proběhly bez závad, nebyly zjištěny žádné nedostatky
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4. Příprava rozpočtu na rok 2013
-

mezi zastupitelstvem proběhla rozprava o rozpočtu na rok 2013, finanční výbor předá
návrh rozpočtu na r. 2013 na příštím zasedání, kdy bude následně zveřejněn na úřední
desce

5. Souhlas obce Paračov na projektu SoDP
-

starosta seznámil zastupitelstvo s možností účasti na dotačním programu ze Svazku
obcí Dolního Pootaví (SoDP), jedná se o obnovu nebo vybavení veřejných budov, o
přesném účelu využití se zastupitelstvo ještě dohodne podle přidělených prostředků
Usnesení č.17/38 2012
Hlasování: PRO –3

PROTI - 0

ZDRŽEL – 0

6. Jmenování skartační komise
-

v rámci skartačních prací na obecním úřadě je potřeba zvolit členy skartační komise,
předsedou skartační komise byla jmenována sl. B. Hlávková, jako člen je jmenován p.
P. Jana, pí. A. Vachtová.

7. Správa o stavu JSDHO
-

-

dne 10. 11. 2012 bylo zástupcem velitele JSDHO zjištěno poškození zámku na
hasičské zbojnici, od této doby je jednotka hlášena na operačním středisku HZS České
Budějovice, jako neakceschopná, v zámku byly nastrkány cizí předměty
velitel JSDHO zajistí odstranění závad a obnovení akce schopnosti jednotky
kontrolní komise do příštího zasedání provede soupis majetku

8. Stanovení sazby místního poplatku za sběr netříděného odpadu
-

od 1. července 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb. O místních
poplatcích.
poplatek za svoz komunálního odpadu se skládá ze dvou složek
 1. složka je pevná
 2. složka se vypočítává ze zaplacené ceny za roční svoz komunálního odpadu, bere
se tedy za rok zpětně, smyslem pohyblivé složky je motivovat občany ke třídění
odpadu

-

-

za rok 2011 se zaplatilo za svoz netříděného odpadu 104 323,- Kč, počet poplatníků
v obci činí 125 osob, roční náklady tedy vychází 834,- Kč /osobu
z obecního rozpočtu je za každou osobu dopláceno 334,- Kč
starosta navrhl minimální zvýšení o 100,- Kč, důvodem je pokrytí stoupajících
nákladů za svoz netříděného odpadu, dále poplatky nebyly dlouhou dobu zvyšovány a
nereagovaly na skutečné náklady
po delší diskusi mezi členy zastupitelstva bylo o návrhu hlasováno
Usnesení č.17/39 2012
Hlasování: PRO –1

PROTI - 1
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ZDRŽEL – 1

9. Ostatní
a) Žádost o pronájem
- pan Kysela podal na dnešním zasedání ústní žádost o pronájem pozemku, který do
dnešní doby užíval k parkování vozidla a smlouva již vypršela
- pozemek 992/1 je ve vlastnictví obce, nachází se v těsné blízkosti, spodního rohu,
obecního úřadu, jedná se o plochu cca 3x9m
- zastupitelstvo nemá k pronájmu výhrad, pokud bude postupováno v souladu
s platnými právními normami, s budoucím pronajímatelem byly předběžně dohodnuty
podmínky, že přístřešek bude dřevěný bez základů, bude umožněno odvětrávání zadní
části budovy, na střechu bude použita krytina, která bude v souladu s nově opravenou
budovou se sklonem od budovy
- záměr bude vyvěšen na úřední desce a pokud bude bez připomínek uzavře se nájemní
smlouva na dobu 5 let bezplatně s podmínkou údržby travnatých ploch přilehlých
k bočním stěnám a spodní stěně budovy OÚ
b)
-

Prosba o zaslání drobného dárku na vánoční besídku MŠ Čepřovice
zastupitelstvo se dohodlo na zaslání finanční hotovosti ve výši 1000,- Kč.

c) Mikulášská besídka
- dne 8. 12. 2012 od 17:00 hodin v společenské místnosti OÚ Paračov proběhne
mikulášská besídka, kterou zorganizuje sl. B Hlávková za podpory zastupitelů a
sponzorů
- zveme všechny děti a občany na posezení s hudbou
d) Oznámení o kácení stromů na pozemku p. Bartůňka
- p. Bartůněk oznámil záměr poražení suchého stromu na parcele č. 262/5 k.ú. Paračov,
důvodem byl špatný zdravotní stav, v současné době je strom již poražen
- zastupitelstvo bere poražení stromu na vědomí
e) Jubilanti
- p. Zdeněk Vachta oslaví 70 let - blahopřejeme a za obec předat dárkový balíček půjde
p. Jana a p. Tyšer
10. Diskuse
-

do diskuse nebyl žádný příspěvek

11. Závěr
- zasedání bylo ukončeno, v 19:20 hod., další zasedání zastupitelstva se bude konat 2.
12. 2012 od 18:00 hod.
Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

sl. Blanka Hlávková
p.Petr Jana
p. J. Tyšer
sl. B. Hlávková
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