Zápis ze 6. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 2.12.2011
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 omluvil svoji nepřítomnost. Důvodem nepřítomnosti je zhoršený
zdravotní stav. 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.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
Informace z valné hromady Svazku obcí Dolního Pootaví (SoDP)
Stav žádosti o dotaci od Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) k projektu
vodovodu a kanalizace. Informace k nutnosti uzavřít mandátní smlouvu pro zajištění
výběrového řízení
6. Ustavení inventarizační komise k inventarizaci majetku obce k prosinci 2011
7. Projednání provozního řádu kulturní místnosti
8. Prodej části pozemku p. Tomanovi, p. č. 992/9 mezi předzahrádkami č. 35 a 21 o
celkové výměře 43 m2
9. Stížnosti občanů
10. Jubilanti
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. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
-

návrh rozpočtu byl sestaven jako přebytkový
po projednání návrhu rozpočtu na rok 2012 po jednotlivých položkách byl tento návrh
jednomyslně schválen

Usnesení č. 6/18 2011
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel
4. Informace z valné hromady Svazku obcí Dolního Pootaví (SoDP)
-

-

na valné hromadě se projednávala možnost zakoupení autobusu, který by sloužil pro
potřeby členů svazku, hlavní využití pro účely ZŠ Cehnice, většinovou část by hradila
obec Cehnice a Řepice, další obce byly dotázány k možnosti spolufinancování,
vzhledem k velkému počtu dětí z Paračova navštěvující základní školu v Cehnicích,
by menší částí obec přispěla, částka nebyla stanovena
dalším bodem projednávání byla možnost dotace na vybavení prostor obecních budov,
zde má obec zájem instalovat v kulturní místnosti vytápění za pomoci krbu s
radiátorem

5. Stav žádosti o dotaci od Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) k projektu
vodovodu a kanalizace
-

v případě získání dotace na vodovod a kanalizaci je nutné uzavřít mandátní smlouvu,
navržena byla Stavební poradna společnost s.r.o, která zajistí výběrové řízení dle
platných zákonů, tato firma zajišťuje výběrová řízení i pro okolní obce a jsou s ní
dobré zkušenosti

Usnesení č. 6/19 2011
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel
4. Ustavení inventarizační komise k inventarizaci majetku obce v prosinci 2011
-

kontrolní výbor pod vedením Jiřího Tyšera provede inventarizaci majetku do
28.12.2011
následně předseda výboru informuje starostu obce a členy zastupitelstva s výsledkem
kontroly

5. Projednání provozního řádu kulturní místnosti
-

členům zastupitelstva bylo předloženo znění provozního řádu
členové schvalují provozní řád bez výhrad

Usnesení č. 6/2O 2011
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel
6. Prodej části pozemku p. Tomanovi, p. č. 992/9 mezi předzahrádkami č. 35 a 21 o
celkové výměře 43 m2

-

žádost o odkoupení pozemku p. Tomana, byla vyvěšena na úřední desce obce Paračov,
v měsíci listopadu, nikdo k žádosti nevznesl námitky
členové zastupitelstva odsouhlasili odkoupení pozemku dle odhadní ceny, náklady
spojené s prodejem a výměrou parcely hradí kupující

Usnesení č. 6/21 2011
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel
7. Stížnosti občanů
-

žádost p. Jaromíra Bursy na ošetření stromů přesahujících od pozemku, vyřizuje sl.
Hlávková
stížnost p. Ing. Jana Freudla, ve věci vyskytujícího se nebezpečného odpadu na
parcele č. 127/4 (jedná se o pozemek „U vily“), která sousedí s jeho pozemkem,
stížnost vyřídí starosta obce

8. Jubilanti
-

dne 28.12. 2011 oslaví pí. Jana Tyšerová 7O let, za obec půjde popřát starosta a
místostarosta obce

9. Ostatní
a) Finanční dar MŠ Čepřovice
- MŠ Čepřovice zaslala žádost o poskytnutí finanční částky či daru pro děti v mateřské
školce, zastupitelstvo se dohodlo, že odešle do MŠ finanční dar ve výši 2000 Kč.
b) Sponzorské dary
- členové zastupitelstva obce děkují firmě Protom, p. Tomanovi a p. Náprskovi za
poskytnutí sponzorských darů na Mikulášskou nadílku
c) Vánoční balíčky pro důchodce
- v rámci diskuse o balíčcích pro důchodce, jejichž hodnota by činila 300,- Kč padly
návrhy pro i proti zakoupení, výsledkem diskuse bylo vánoční balíčky nedávat, ale
navýšit hodnotu balíčků pro jubilanty, ze stávajících 500,- Kč. na 1000,- Kč.
10. Diskuse
-

do diskuse nebyl žádný příspěvek

11. Závěr
-

další zasedání zastupitelstva se bude konat 29.12. 2011 od 18:00
zasedání bylo ukončeno v 19:45 hod.

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

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