Zápis z 15. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 7. 9. 2012
Místo zasedání: Obecní úřad Paračov
Přítomní: p. Petr Jana, sl. Blanka Hlávková, p. Josef Juzek, p. Jiří Tyšer, p. Václav Vetíška
Hosté: p. Pavel Forman, p. Petr Vetíška
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Tyšer
p. Václav Vetíška
.
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. 4
4. Žádost o odkoupení části pozemku na parcele č. 992/4 v k. ú. Paračov
5. Žádost o finanční příspěvek na zajištění provozu „záchranná stanice Makov“
6. Žádost o pronájem obecní louky u čísla popisného 56
7. Zdravotní ořez lip před kostelem
8. Žádost o zapůjčení kulturní místnosti
9. Ostatní
10. Diskuze
11. Závěr
1. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. starostou obce.
2. Zapisovatelem byla ustanovena sl. Blanka Hlávková, do funkce ověřovatelů byli
navrženi p.Václav Vetíška a p. Jiří Tyšer, návrh byl přijat.
3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4
-

starosta seznámil zastupitele se změnami v rozpočtu, rozpočet byl přerozdělen o
částku 36 tis. korun
zastupitelstvo bere rozpočtové opatření na vědomí

4. Žádost o odkoupení části pozemku na parcele č. 992/4 v k. ú. Paračov
-

záměr odprodeje byl vyvěšen na úřední desce, nebyly předloženy žádné protinávrhy
nebo námitky proti odkupu části pozemku
zastupitelstvo se po delší diskusi usneslo, na prodeji části parcely č. 992/4 v k. ú.
Paračov, sl. Blance Hlávkové, odprodej pozemku je podmíněn stanovením věcného
břemene, z důvodu plánované realizace kanalizace a vodovodu

-

veškeré náklady na odkup pozemku hradí kupující, cena pozemku bude stanovena dle
platných cenových tabulek
Usnesení č.15/35 2012
Hlasování: PRO – 4

PROTI - 1

ZDRŽEL – 0

5. Žádost o finanční příspěvek na zajištění provozu „Záchranná stanice Makov“
-

na obecní úřad byla zaslána žádost o finanční příspěvek pro záchranou stanici Makov
p. starosta navrhl poslat 1000,- Kč, k tomuto návrhu byl podán protinávrh od p. Tyšera
na zaslání 500 Kč,-, zastupitelstvo odsouhlasilo částku 500,- Kč.
Usnesení č.15/36 2012
Hlasování: PRO – 5

PROTI - 0

ZDRŽEL – 0

6. Žádost o pronájem obecní louky u čísla popisného 56
-

p. Václav Vetíška podal žádost o pronájem obecní louky za její údržbu, jedná se o dvě
stavební parcely u čísla popisného 56
záměr bude vyvěšen na úřední desce k seznámení, možnost připomínek či jiných
návrhů do 5.10.2012

7. Zdravotní ořez lip před kostelem
-

-

p. starosta přednesl návrh na zdravotní a redukční ořez lip před kostelem z důvodu
zasahování ke zdi kostela, čímž je znemožňováno vysychání omítky, dále kostel není
vidět a větve zasahují do přilehlého opraveného památníku a kamenného kříže, pro
porovnání předložena situace před kostelem z roku cca. 1920
zastupitelstvo se usneslo na jeho provedení, tento ořez bude proveden v době
vegetačního klidu
Usnesení č.15/37 2012
Hlasování: PRO – 4

PROTI - 1

ZDRŽEL – 0

8. Žádost o zapůjčení kulturní místnosti
-

-

obecním emailem byly doručeny dvě totožné žádosti na zapůjčení kulturní místnosti,
jedna žádost byla od p. Pavla Formana a druhá od p. Petra Vetíšky, přítomní hosté
měli možnost se k nabídce vyjádřit, vyjádřil se p. Forman, po bouřlivé diskusi mezi
přítomnými žadateli, zastupitelstvem a panem starostou bylo ujednáno zapůjčení
kulturní místnosti p. Formanovi, podmínky budou dále dohodnuty s p. Formanem,
který chce kulturní místnost zapůjčit, jako fyzická osoba nikoliv pro potřeby SDH
Paračov, záměrem je i otevření pro veřejnost
pan starosta navrhoval zapůjčení místnosti za poplatek a za hrazení provozních
nákladů a pouze dva dny v týdnu, toto bylo všemi ostatními odmítnuto a po další
diskusi zastupitelstva by se mělo jednat o zapůjčení místnosti na tři dni v týdnu a
bezplatně

9. Ostatní
a) Úložiště biologického materiálu za obcí Paračov ve směru na Cehnice ( k vile)
-

toto úložiště se neúnosně zvětšuje a stává se z něho neřízená skládka, proto se
zastupitelé usnesli, že vývoz čisté sutě bude povolen pouze po dohodě se starostou a
místostarostou obce, z důvodu přesného určení místa k vyrovnání terénních
nerovností, nejedná se o skládku a případné vyvezení odpadu bude řešeno
v přestupkovém řízení

b) Vyvážení biologického odpadu k lípám pod rybníkem u nemovitosti č.p. 38
-

na základě připomínek ze strany zastupitelů se zakazuje vyvážení biologického
odpadu zde i na jiná veřejná prostranství v obci

c) Poškození trampolíny na dětském hřišti
- na dětském hřišti byla poškozena ochranná síť na trampolíně, kdo ochrannou síť natrhl
nebylo zjištěno, bylo ale potvrzeno, že její dotržení způsobil Honza Vetíška, p. P.
Vetíška byl vyzván, aby síť opravil, ten to odmítl, pokud tak neučiní, oprava bude
provedena na náklady obce
10. Diskuse
-

do diskuse nebyl žádný příspěvek

11. Závěr
-

zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hod., další zasedání zastupitelstva se bude konat
5.10.2012 od 18:00 hod.

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

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

