Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 30.1.2012
Místo zasedání: Obecní úřad Paračov
Přítomní: p. Petr Jana, p. Jiří Tyšer, sl. Blanka Hlávková, p. Josef Juzek
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: p. Petr Jana
p. Josef Juzek
Pan Václav Vetíška byl nepřítomen. 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.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva ze zasedání SMOOS (Svazek měst a obcí okresu Strakonice)
Zpráva ze setkání starostů měst a obcí okresu Strakonice s vedením JČK, v čele
s krajským hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou
5. Seznámení zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 4,5
6. Změna usnesení č. 7/23 2011 ze 7. zasedání obecního zastupitelstva Paračov
7. Smlouva o věcné břemeno na pozemky parcelní číslo 2260, 2270, 2258
8. Grantový program na podporu JSDHO (Jednotky sboru dobrovolných hasičů)
9. Žádost paní Jany Tyšerové o potvrzení stávajícího čísla popisného 5 k nemovitosti
postavené na parcele č. 23, na místě původního domu
10. Záměr odprodeje páteřového podvalníku u hřbitova
11. Ostatní
12. Diskuze
13. Závěr
1. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou obce.
2. Zapisovatelem byla ustanovena sl. Blanka Hlávková, do funkce ověřovatelů byli
navrženi p. Petr Jana a p. Josef Juzek, návrh byl přijat.
3. Zpráva ze zasedání SMOOS (Svazek měst a obcí okresu Strakonice)
-

v pondělí 23.1. 2012 se uskutečnilo ve Strakonicích zasedání SMOOS, kterého se za
obec zúčastnil pan místostarosta
pan Josef Juzek seznámil členy zastupitelstva s průběhem zasedání, především
s možností dohody na realizaci společného projektu z dotačního titulu (zatím
neupřesněno)

-

-

jednou z projednávaných věcí, byla možnost zakoupení publikací o fauně a flóře, která
se vyskytuje v okrese Strakonice. Obecní zastupitelstvo se dohodlo na zakoupení 15
publikací a předávání zdarma občanům vykonávající pro obec činnost
dále p. Juzek informoval zastupitele o nutnosti zaplacení dlužné částky 2000 Kč., za
poslední 4 roky. Jedná se o členský poplatek svazku, který činí 500 Kč. za rok.

4. Zpráva ze setkání starostů měst a obcí okresu Strakonice s vedením JČK v čele
s krajským hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou v hotelu Bavor
-

-

-

setkání starostů dne 27. ledna 2012 se zúčastnil p. Petr Jana, který seznámil členy
zastupitelstva s průběhem setkání
na setkání byly projednávány informace z oblasti památkové péče a kultury, informace
o financování sociálních služeb, program obnovy venkova 2012, ve kterém má naše
obec zažádáno o opravu fasády na budově obecního úřadu
dalším zmiňovaným programem byl program pro financování JSDHO v roce 2012
další zprávu za SDH přednesl pan Žižka, uvedl, že ve spolupráci s krajem bude
zakoupeno vetší množství plovoucích čerpadel a svítících balonů, s kterými budou
vybaveny i jednotky především III. typu ale výběrově i V. typu
příspěvky na hospodaření v lesích poskytované obcím v Jihočeském kraji, součástí je
studie na vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích
plán rozvoje vodovodů a kanalizací, informace z resortu regionálního rozvoje a
dopravy, informace ke stavebnímu zákonu a územním plánům obcí

5. Seznámení zastupitelů s rozpočtovým opatřením č. 4 a č. 5
-

starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4 a č. 5
zastupitelstvo bere na vědomí bez výhrad

6. Změna usnesení č. 7/23 2011 ze 7. zasedání obecního zastupitelstva Paračov
-

-

představitelé kraje na schůzi informovali, že v letošním roce bude opět vyhlášen
grantový program „Úcta k předkům“, ze kterého obec v loni úspěšně čerpala finanční
prostředky na opravu části hřbitovní zdi, z tohoto programu bude obec opětovně žádat
o dotaci, jelikož je větší pravděpodobnost jejího získání, než z původního záměru o
žádání dotace z grantového programu „Na obnovu drobné sakrální architektury“,
termín podání žádosti do grantového programu je od 28.2. do 13.3. 2012
zaměření plochy zdi, pro přípravu podkladů k vyčíslení nákladu na opravu zdi
k žádosti zajistí p. Jiří Fušer
na základě těchto nových informací zůstává platné usnesení č. 7/23 2011, dojde
pouze k výměně dotačního titulu, zastupitelstvo souhlasí bez výhrad

7. Smlouva o věcné břemeno na pozemky parcelní číslo 2260, 2270, 2258
-

-

firma Elprojekt Písek s.r.o. zaslala na obecní úřad, konečnou verzi smlouvy mezi ČEZ
a obcí k vedení trasy sítě NN (nízkého napětí), k parcele č.127/2, toto bylo již
schváleno usnesením č. 2/7 2011,
opětovně byla trasa NN vedena po celé délce cestou, což bylo odmítnuto již
v zápisech minulého i současného zastupitelstva, po jednání s firmou Elprojekt Písek

-

s.r.o. byla zjednána náprava a byla zvolena náročnější trasa mimo cestu, pouze
v poslední části bude vedeno NN v okraji cesty v ochranných betonových trubkách,
aby nebyla ohrožena případná rekonstrukce cesty
dále firma požádala o souhlas se vstupem na pozemky parcelní č. 2270, 2276, 2277 za
účelem demontáže venkovního vedení NN
zastupitelstvo bere žádost na vědomí a souhlasí bez výhrad

8. Grantový programy na podporu JSDHO (Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce)
-

-

-

-

-

pro rok 2012 je na dotace pro JSDHO vyčleněno 8 120 000 Kč.
program není určen na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky
SDH obce
k žádosti o grant je nutno připravit materiály, především o co se bude žádat, prioritou
obce je plná funkčnost jednotky, především dovybavení chybějících součástí výstrojepředevším zásahové helmy a generální oprava nefunkční požární stříkačky
podklady a finanční vyčíslení nákladů předloží p. Petr Vetíška, termín podání dotace
je od 8.2.-23.3.2012
starosta obce obdržel od velitele JSDHO seznam o provedených zdravotních
prohlídkách, členové, kteří mají zdravotní prohlídku jsou členy JSDHO
vzhledem k tomu, že v materiálech obce nebyl nalezen původní seznam JSDHO a
nebyl předložen ani velitelem JSDHO, na základě získaných lékařských prohlídek
sestavil starosta obce za obec jako zřizovatele jednotky aktualizovaný seznam, který
byl předložen k posouzení zastupitelům a bude uložen i na HZS ve Strakonicích
• velitel jednotky – p. Petr Vetíška
• zástupce velitele jednotky – p. Jiří Vachta (1.řidič)
• 1. strojník – p. Pavel Forman
• 2.strojník-Karel Kulíř
• členové – p. Libor Paletář, p. Pavel Kalián
• koordinátor JSDH- SDH-Václav Vetíška (2. řidič)
do dnešního dne nebyl zastupitelstvu předložen návrh s vyčíslením opravy hasičské
Avie, kterou by měla obec financovat, toto je jedno z kriterií k získání dotace, neboť
se posuzuje, zda obec vkládá do své jednotky finanční prostředky
dále bylo zjištěno porušování smluvního ujednání, mezi obcí a sborem dobrovolných
hasičů, ohledně doby otevření kulturní místnosti, pokud bude opakovaně docházet k
porušování bude vyřešeno ukončením smluvního vztahu
zastupitelstvo bere na vědomí souhlasí bez výhrad

9. Žádost paní Jany Tyšerové o potvrzení stávajícího čísla popisného 5 k nemovitosti na
parcele č. 23, ke kolaudačnímu rozhodnutí
-

obecní zastupitelstvo schvaluje, původní číslo ze zbořené nemovitosti nebylo předáno
nikomu jinému, nic nebrání tomu, aby bylo užíváno dále na nové nemovitosti
postavené na stejném místě

Usnesení č. 8/24 2012
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel

10. Záměr odprodeje páteřového podvalníku u hřbitova v majetku obce
-

záměr odprodeje bude vyvěšen 14 dní na úřední desce
základní cena činí 2 500 Kč., prodán bude nejvyšší navržené nabídce
případní zájemci mohou nabídky na odkup podávat starostovi obce

11. Ostatní
a) Výpověď z pracovního poměru pí. Marie Šindelářové na vlastní žádost
-

starosta obce děkuje pí. Marii Šindelářové za provedenou práci, přes osobní jednání
nebyla žádost ztažena a pracovní poměr byl ukončen k 31.1.2012
b) Žádost projektové kanceláře Sladkovský k vrtu na pozemku p. Františka Kulíře

-

p. František Kulíř ohlásil na OÚ Paračov provedení průzkumného vrtu na parcele č.
975, v souladu s hydrogeologickým průzkumem
obecní zastupitelstvo bere ohlášení na vědomí
c) Žádost VOD Lidmovice k zprůjezdnění cest parcelních čísel 2143, 2155, 2270,
2100, 2105, 2155

-

v cestě parcelní č. 2143 a 2155 („Za velkým“) probíhá kácení k obnovení staré cesty,
parcela č. 2270 se zprůjezdní, parcelu č. 2100 není v silách obce zpřístupnit do
požadovaných rozměrů, parcela č. 2105 je zcela průjezdná
d) Oznámení o poražení vzrostlého stromu na pozemku č. 992/10, z důvodu
poškození větrem

-

-

na OÚ Paračov přišlo oznámení od majitelů nemovitosti č.p. 26 (Trojanů) o pokácení
vzrostlé břízy na parcele č. 992/10 (pozemek obce), která byla 5. 1. 2012 poškozena
větrem a ohrožovala pádem dalších větví okolí
zastupitelstvo bere oznámení na vědomí
e) Žádost p. Ing. Jana Freudla o dokončení kácení náletových dřevin na jeho
pozemku

-

zastupitelstvo bere oznámení na vědomí, není nutné podávání další žádosti
f) Zpráva kontrolního výboru o provedení inventarizační kontroly

-

předseda kontrolního výboru p. Jiří Tyšer podal zprávu o provedení inventarizační
kontroly
kontrolní výbor navrhl k vyřazení následující majetek:
•
•
•
•
•

Telefon NOKIA 3109 C PODR M 11
6 popelnic PODR M 53
Rozhlasová ústředna DM 16
Studna „ U Cihelny“ DM 15
Trafostanice DM 64

• Plechová čekárna DM 4
-

jelikož kontrola nebyla provedena do účetní uzávěrky 2011, z tohoto důvodu
k vyřazení majetku obce dojde v průběhu roku 2012
g) Nabídka serveru www.cestujemepocr.cz

-

sl. Blanka Hlávková seznámila zastupitelstvo se zjištěnými informacemi o serveru
www.cestujemepocr.cz
zastupitelstvo se dohodlo, že v současné době, nebude navazovat spolupráci

12. Diskuse
-

do diskuze nebyly žádné příspěvky

12. Závěr
-

zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hod.
další zasedání zastupitelstva se bude konat 1.3.2012 od 18:00 hod

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

sl. Blanka Hlávková
p.Petr Jana
p.Petr Jana
p. Josef Jůzek
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