Zápis ze 13. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 5. 7. 2012
Místo zasedání : Obecní úřad Paračov
Přítomní: p. Petr Jana, sl. Blanka Hlávková, p. Josef Juzek, p. Jiří Tyšer
p. Václav Vetíška nepřítomen, svoji nepřítomnost neomluvil
Hosté: p. Rudolf Pluskal
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: sl. Blanka Hlávková
p. Jiří Tyšer

Obecní zastupitelstvo se sešlo v nadpoloviční většině, bylo usnášení schopné. Zasedání
obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hod. p. starostou přednesením programu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2
Seznámení s probíhajícími dotačními tituly
Seznámení místostarosty obce s účastí na schůzi SMOOS (Svazek měst a obcí okresu
Strakonice), na valné hromadě SoDP (Svazek obcí dolního Pootaví)
Návrh pro kontrolní výbor, provést novou inventarizaci majetku obce JSDHO po
nákupu nových prostředků z dotačního programu a zpracovat návrh na vyřazení
nepotřebného materiálu
Ostatní
Diskuze
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. 2
-

starosta obce předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 2
zastupitelstvo bere opatření na vědomí

4. Seznámení s probíhajícími dotačními tituly
 dotační titul na opravu fasády na budově OÚ Paračov

-

starosta obce seznámil zastupitele s nabídkami na realizaci projektu, po obdržení
všech nabídek zastupitelstvo vybere na příštím zasedání tu, která bude pro naši obec
nejvýhodnější
 dotační titul na opravu hřbitovní zdi

-

oprava části hřbitovní zdi včetně prostranství u hrobky místních farářů byla zadána ke
kalkulaci stavební firmě pana Tomana pro kvalitní zpracování loňské zakázky a
možnosti snadné kontroly vzhledem k jejímu nízkému objemu
 dotační titul na JSDHO

-

z dotačního titulu bude provedena generální oprava požární stříkačky PS 12,
zakoupení požárních helem a dle zůstatku finančních prostředků další vybavení pro
potřeby JSDHO, především pro potřeby zvládání kalamitních situací v obci
 věžní hodiny

-

-

pan starosta se dohodl s církví bezplatný převod starého hodinového stroje z věže
kostela do vlastnictví obce, stroj bude uložen na obecním úřadě, nic nebrání
uskutečnění sbírky
nový hodinový stroj je ve fázi objednávky a v následujících měsících bude
namontován na věž kostela, financování hodin bude příspěvek obce Paračov na
obnovu této významné dominanty obce

5. Seznámení místostarosty obce se zasedáním SMOOS a s proběhlým konáním valné
hromady SoDP
-

pan místostarosta seznámil zastupitele s konáním SMOOS ve Strakonicích a
s programem valné hromady SoDP, která se konala 25.6. 2012 v Řepici

-

přítomní byli informováni především o zakoupení minibusu pro obce Svazku Dolního
Pootaví ( SoDP), minibus má kapacitu 20 lidí, bude parkovat v Cehnicích a je možné
jeho zapůjčení nejen pro účely využití obcí, ale také pro soukromé akce, účtována
bude sazba 15 Kč/km. mimo čekací doby, v případě zájemců o zapůjčení je možné se
obracet na pí. Sosnovou předsedkyni SoDP
dále byli naši zastupitelé pozváni na vyhlášení obce roku, která se bude konat v Řepici
dne 11.8. 2012, dále jsou všichni občané pozvání na již tradiční burčákování, které
v Řepici proběhne 6. října 2012

-

6. Návrh starosty obce zastupitelstvu aby kontrolní výbor provedl novou inventarizaci
majetku obce JSDHO po nákupu nových prostředků z dotačního programu a zpracoval
návrh na vyřazení nepotřebného materiálu
-

zastupitelstvo s návrhem souhlasí a pověřuje předsedu kontrolního výboru k nové
inventarizaci

7. Ostatní

a) Návrh projektové kanceláře Ing. Michaela Šperlová
-

na obecní úřad byl doručen návrh z projektové kanceláře na přestavbu domku pana
Lebedy, zastupitelstvo nemá k návrhu připomínky

b) Kronika
-

kronika prošla kontrolou Státního archivu ve Strakonicích, v současné době se řeší
problém, kdo bude pokračovat v psaní kroniky, návrhy na nového kronikáře jsou
vítány

c) Oprava požárního žebříku
-

obecní zastupitelstvo diskutovalo o nutnosti opravy požárního žebříku a jeho následné
revizi, aby mohl být žebřík využíván pro občany obce, opravu by měli zajistit místní
hasiči, financována bude z prostředků obce

d) Odklízení bahna po přívalovém dešti
-

dne 5.7. 2012 proběhlo odklízení bahna po přívalovém dešti v Paračově na křižovatce
u odbočky na Cehnice, byla pořízena fotodokumentace a událost bude hlášena na
pojišťovnu, jako pojistná událost z důvodu vyplavení příjezdové komunikace, čímž
vznikla škoda na obecním majetku, p. Tyšer přislíbil vybudování kanalizačního svodu
na svém pozemku, aby bylo zabráněno splavování nánosů z vlastních pozemků na
pozemní komunikaci

e) Návrh starosty k nabídce zasílání zápisu zastupitelstva do emailových schránek
občanů a chalupářů, kdo bude mít zájem předá starostovi obce svojí emailovou adresu
8. Diskuse
-

tématem diskuse bylo sečení obecních pozemků,

9. Závěr
- další zasedání zastupitelstva se bude konat 7.8. 2012 od 19:00 hod.
- zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hod.

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

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

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

