Zápis ze 14. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 7. 8. 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, p.Pavel Kalián, pí.Ilona Vetíšková, p. Pavel Forman, p. Petr Vetíška
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: p.Josef Juzek
p. Petr Jana

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

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3
Vyhodnocení výběrového řízení a schválení zhotovitele akce: „Obnova fasády na
budově obecního úřadu Paračov“, v rámci programu obnovy venkova Jihočeského
kraje 2012
5. Schválení zhotovitele opravy hřbitovní zdi v místě hrobky místních farářů
6. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 992/4 v k.ú. Paračov
7. Schválení výstavby nových cest z prostředků státu přes pozemkový fond
8. Schválení zhotovitele akce: „Přestavba sociálního zařízení v budově obecního úřadu
Paračov“, ze společné dotace přes SoDP
9. Poděkování občanům obce Paračov, za finanční příspěvek na obnovu věžních hodin
10. Ostatní
11. Diskuze
12. Závěr
1. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 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. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3
-

starosta obce předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 3
zastupitelstvo bere opatření na vědomí
rozpočtové opatření bude vyvěšeno na úřední desce

4. Vyhodnocení výběrového řízení a schválení zhotovitele akce:“Obnova fasády na
budově obecního úřadu Paračov“, v rámci programu obnovy venkova Jihočeského
kraje 2012

-

v měsíci červenci byly doručeny nabídky na realizaci opravy fasády, firma VelíšekZoch Kváskovice dodala nabídku až v srpnu
celkem se vyjádřily čtyři firmy

•
•
•
•

firma Protom - odmítla zakázku zhotovit z kapacitních důvodů
firma p. Tomana s finančním rozpočtem na 475 357 Kč.
firma Discospol Milenovice Petr Alexi s finančním rozpočtem 475 470 Kč.
firma Velíšek – Zoch Kváskovice s finančním rozpočtem 198 000 Kč.

-

zastupitelé prodiskutovali, jednotlivé nabídky a přiklonili se k nejlevnější nabídce,
starosta s touto nabídkou nesouhlasil, podle všech dostupných výpočtů a tabulek není
možné pořídit fasádu s plochou cca 600 m2 s nutností dalších víceprací za uvedenou
sumu, není možné snižovat náklady na úkor kvality a množství odvedené práce
seznámil zastupitele s firmou Discospol, kdy její představitel p. Alexi si objekt
podrobně prohlédl a nastínil postup opravy, tato nabídka vypadala jako nejlepší
jelikož rozpočet na obnovu fasády p. Velíška nebyl úplný, na návrh přivolat p. Velíška
k jednání byl telefonicky nedostupný, starosta přerušil zasedání s odkladem na pátek
10.8.2012 18:00 hodin, kam budou obě firmy přicházející v úvahu pozváni
k vysvětlení svých postupů, dále p Velíšek bude vyzván k doplnění nabídky
tím bylo zasedání v 20:15 hodin přerušeno

-

-

-

14. zasedání pokračovalo 10.8. 2012 od 18:00 hod.

14. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 10. 8. 2012
Přítomní: p. Petr Jana, sl. Blanka Hlávková, p. Josef Juzek, p. Jiří Tyšer
p. Václav Vetíška nepřítomen, svoji nepřítomnost neomluvil
Hosté: p.Pavel Kalián,pí.Ilona Vetíšková, p. Pavel Forman, p. Petr Vetíška, p. Petr Alexi
-

p. starosta zahájil druhou část zasedání v 18:00 hod., bez změny programu
zastupitelé navázali bodem č.4

4.
- na zasedání zastupitelstva byl pozván p. Velíšek a p. Alexi, aby doplnili informace
k finančnímu rozpočtu na realizaci opravy fasády, na jednání se dostavil p. Alexi,
který doplnil informace a zodpovídal dotazy zastupitelů, pozvaný pan Velíšek se
nedostavil
- po důkladném zvážení všech variant a možností, se zastupitelstvo usneslo na
zhotoviteli fasády a to pro firmu Discospol Milenovice, tato firma realizovala opravy
drobné sakrální architektury v naší i okolních obcích, opravu pomníku II. světové

-

války na hřbitově v Paračově, s firmou spolupracuje i obec Cehnice a má samé kladné
reference, na trhu funguje již 20 let a dává na dílo tříletou záruku
vzhledem k finanční náročnosti stavebních prací a zkrácení přidělené výše požadované
dotace, bude oprava fasády rozdělena na dvě etapy, kdy část bude realizována tento
rok a druhá část příští rok

Usnesení č. 14/33 2012
Hlasování: PRO- 4

PROTI - 0

ZDRŽEL - 0

5. Schválení zhotovitele opravy hřbitovní zdi v místě hrobky místních falářů
-

p. starosta zastupitelům předložil rozpočet p. Tomana na opravu hřbitovní zdi, výše
rozpočtu činí 35 297,- Kč, obci byla poskytnuta na opravu dotace ve výši 20 tis. korun
zastupitelé nemají žádné námitky k rozpočtu a na realizaci opravy schvalují nabídku p.
Tomana

Usnesení č. 14/34 2012
Hlasování: PRO- 4

PROTI - 0

ZDRŽEL – 0

6. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 992/4 v k.ú. Paračov
-

sl. Blanka Hlávková podala žádost o odkoupení části obecní parcely č. 992/4, jedná se
o část neplodné půdy, která vede podél parcely č. 55
náklady související s prodejem hradí kupující
záměr o odkoupení pozemku bude 15 dní vyvěšen na úřední desce a na internetových
stránkách obce a o žádosti bude hlasováno příští zasedání pokud nebudou vzneseny
připomínky

7. Schválení výstavby nových cest z prostředků státu přes pozemkový fond
-

-

p. Ing. Valný předložil obci návrh projektu na realizaci polních cest, jedná se o cestu
ke Kuřimanům a cestu „Pod vilou“, která vede ke mlýnu p. Květoně
v návrhu v této etapě není začleněn plánovaný poldr nad obcí, do dalšího návrhu
zastupitelstvo po poradě konstatovalo, že by bylo vhodné zpět zatravnit pole v místě
plánovaného poldru, kdy travní porost má vyšší schopnost zadržet vodu
zastupitelstvo bere návrh projektu na vědomí

8. Schválení zhotovitele akce: „Přestavba sociálního zařízení v budově obecního úřadu
Paračov“, ze společné dotace přes SoDP ( Svazek obcí Dolního Pootaví )
-

-

pan místostarosta měl na starosti projekt, kdy spolupracoval s p. Tomanem
pan starosta předložil stavební rozpočet od pana Tomana na opravu sociálního
zařízení, který je ve výši 22 740 Kč., přestavba zahrnuje výměnu dveří, zhotovení
obkladů na podlahu a kolem WC, nainstalování pisoáru
přestavba se bude financovat z dotace realizované přes SoDP, výše dotace je 12 tis.
korun, podíl naší obce činí 30 %
zastupitelstvo bere rozpočet na vědomí

9. Poděkování občanům obce Paračov, za finanční výpomoc na obnovu věžních hodin
-

zastupitelstvo děkuje všem obyvatelům, chalupářům a sympatizantům obce Paračov za
přispění na hodinový stoj na věž kostela v Paračově, rozhodnutí zastupitelstva obnovit
funkci věžních hodin a tím navázat na odkaz našich předků se jeví jako správné, neboť
bylo vybráno cca 28.000,- Kč, kdy částkou od 92,- do 2000,- Kč bylo přispěno ze 42
domácností

-

hodinový stroj bude na věž nainstalován v měsíci srpnu, v případě zpoždění dodávek
začátkem září

10. Ostatní
a) Seznámení zastupitelstva s novým kronikářem
- po předchozí domluvě se pí. Louženská stává kronikářem obce a povede dále obecní
kroniku po několikaleté odmlce
b) Ukončení dohody o užívání společenské místnosti SDH v budově OÚ Paračov
- ke dni 16.7. 2012 tuto dohodu ukončil na vlastní žádost p. Rudolf Pluskal, převzetí
proběhlo bez zjištěných nedostatků, v místnosti stále zůstává majetek SDH
- v době jednoho měsíce bude na úřední desce vyvěšen záměr na pronájem kulturní
místnosti v budově obecního úřadu, zájemci o pronájem se mohou hlásit u pana
starosty, nebo se přímo účastnit příštího zasedání, kde bude o věci jednáno
c) Podání stížnosti na rušení nočního klidu provozem společenské místnosti
- 9.7.2012 byla podána stížnost na rušení nočního klidu provozem kulturní místnosti,
jednalo se o noc ze 7.8. 2012 na 8.8. 2012. Tuto stížnost podal Mgr. Bláha bydlící
v nemovitosti vedle kostela. Kulturní místnost ukončila činnost, bývalým
návštěvníkům kulturní místnosti byla tato věc vytknuta.
d) Informace o úhradě neinvestičního příspěvku „Záchrana místních památek
v obcích SoDP“
- obec musela uhradit projekt z Programu rozvoje venkova „Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova“ v částce 83 800 Kč.,po kontrole provedení bude obci
navráceno 70% z částky, spoluúčast obce tedy činí 30%
- z tohoto projektu byly realizovány opravy kříže „u Kopků“ „u Vachtů“, u kostela a
památník obětem 1. světové války¨, tento projekt byl započat za minulého
zastupitelstva
e) Nabídka publikací turistický průvodce „Pošumaví“
- p. Oberfalcer nabídl obci možnost zakoupení turistického průvodce za 125 Kč.
- obecní zastupitelstvo nemá o zakoupení zájem
f) Čerpání dotace na JSDHO
- z dotačního titulu bude provedena generální oprava hasičské stříkačky, která je již v
opravě, dle cenové nákladnosti bude dále realizován nákup dalšího vybavení jednotky,
ochranné helmy, ochranné rukavice-završení vybavení člena jednotky, lopaty, hadice a
další vybavení

g) Skartační řád
- prostudování řádu má na starosti sl. Blanka Hlávková, do 30.10. 2012 musí být
provedena 1. fáze skartace dokumentů MNV, ostatní dokumenty musí být skartovány
dle platného řádu do 30.11.2012, vzhledem k tomu, že se na obci neprováděla skartace
dokumentů od dob MNV a je potřeba projít velké množství dokumentů bude požádáno
o prodloužení termínu skartace 2. fáze
h) Volby do krajského zastupitelstva
- ve dnech 12. a 13.října 2012 se budou konat volby do krajského zastupitelstva
i) Poděkování za provedenou práci
- starosta poděkoval formou potravinového balíku-poukázkou k odběru potravin OD
Kaufland
- p. Šindelářovi - hodnota balíku 1000,- Kč za bezplatnou údržbu zeleně
- p.Tyšerovi-hodnota balíku 1000,-Kč za bezplatné zapůjčování vlastní techniky
- pí. Brázdové 200,- Kč za úklid veřejného prostranství
11. Diskuse
-

pí. Ilona Vetíšková podala ústní stížnost na volně pobíhající slepice rodiny Kotvů
zastupitelé berou stížnost na vědomí, starosta bude jednat s panem Kotvou

12. Závěr
- ukončení zasedání ve 20:00 hod, další zasedání proběhne 7.9. 2012 od 19:00 hod
-

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

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

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

