Zápis z 18. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 2. 12. 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
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: p. Josef Juzek
p. Petr Jana
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 17:00 hod. p. starostou přednesením
programu, zastupitelstvo obce Paračov se sešlo v nadpoloviční většině, bylo tedy usnášení
schopné
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Seznámení s rozpočtem na rok 2013
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6/2012
Jmenování inventarizační komise k provedení inventarizace za rok 2012
Schválení návrhu vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za svoz netříděného odpadu
Ostatní
Diskuze
Závěr

1. Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod. starostou obce, k programu nebylo žádné
doplnění,
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 rozpočtem na rok 2013
-

starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2013, který byl sestaven
na základě projednání finančního výboru, starosty a účetní obce
rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a je předložen občanům na úřední desce včetně
elektronické k nahlédnutí
bez připomínek

Usnesení č. 18/40 2012
Hlasování: PRO – 4

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6/2012
-

starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2012
zastupitelstvo bere opatření na vědomí

5. Jmenování inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce
-

k účetní uzávěrce ke konci roku 2012 bude provedena inventarizace obecního majetku
předseda inventarizační komise p. Tyšer, členové p. Bezpalec, p. Kolář
zastupitelstvo souhlasí se složením inventarizační komise

Usnesení č. 18/41 2012
Hlasování: PRO – 3

PROTI – 0

ZDRŽEL – 1

6. Schválení návrhu vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za svoz netříděného odpadu
-starostou obce byla předložena vyhláška o místním poplatku za svoz netříděného odpadu
- zastupitelstvo po prostudování a drobných připomínkách schvaluje vyhlášku č. 1/2012

Usnesení č. 18/42 2012
Hlasování: PRO – 4

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

7. Ostatní
A) Stížnosti občanů
-

-

-

po poškození zámku vrat do hasičské zbrojnice p. Libor Staňek oznámil obecnímu
úřadu poškození vchodových dveří, obložení a štítku u vlastní nemovitosti č.p. 50,
jednalo se o posprejování uvedených věcí čímž došlo k jejich znehodnocení
došlo k poškození fólie na balíkách p. Jiřího Tyšera
dále byl zaznamenán případ, kdy skupina osob vnikla do nemovitosti a dožadovala se
služeb jako nalití vody, návštěva WC, koupě a prodej různých věcí s jasným účelem
odvést pozornost a ukrást peníze nebo cenné věci, tyto osoby jsou velmi agresivní a
nedbají pokynů majitele

upozorňujeme občany, aby si zamykali vchodové dveře a v žádném
případě nepouštěli neznámé osoby do domu!!, v případě výskytu těchto
osob v obci nebo již při vniknutí do nemovitosti volat ihned polici na t.č.
158 nebo starostu t.č. 724309664 (pokusit se zapsat typ a registrační značku
vozidla, směr pohybu, popis osob)

B) Poděkování sponzorům
- obecní zastupitelstvo děkuje firmě Alexi, pivovaru Strakonice a pí. Trojanové za
sponzorské dary, které věnovali na mikulášskou besídku
C) Úklid obecního lesa
- po těžbě polomů v obecním lese zbyly větve, pokud by někdo z obyvatel měl zájem si
větve zdarma odklidit, ať kontaktuje místostarostu obce

8. Diskuse
- upřesnění přípravných prací na Mikulášskou besídku

9. Závěr
- ukončení zasedání bylo v 18:30 hod, další zasedání proběhne 28.12. 2012 od 18:00
hod

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

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