Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 1. 3.2012
Místo zasedání: Obecní úřad Paračov
Přítomní: p. Petr Jana, p. Jiří Tyšer, sl. Blanka Hlávková, p. Josef Juzek, p. Václav Vetíška
Hosté: pí. Tesařová Jitka, pí. Věra Havlanová, p. Rudolf Pluskal
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Tyšer
p. Václav Vetíška
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod. p. starostou přednesením
programu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Grant na podporu JSDH Paračov
Vyhodnocení záměru odprodeje páteřového podvalníku
Nabídka k odprodeji staré autobusové zastávky
Oznámení o projednání územního plánu ve Skalách
Seznámení s průběhem řízení o dotaci z SZIF na vodovod a kanalizaci
Projednání mandátní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s.r.o., (Společnost pro
inženýrské a cenové poradenství)
9. Jednání s pozvanými zástupci ze Skal o možnosti napojení k vodovodu
10. Průzkum v obci týkající se zájmu na připojení k vodovodu
11. Jubilanti
12. Ostatní
13. Diskuze
14. Závěr

1. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou obce.
2. Zapisovatelem byla ustanovena sl. Blanka Hlávková, do funkce ověřovatelů byli
navrženi p. Jiří Tyšer a p. V. Vetíška, návrh byl přijat.
3. Grant na podporu SDH
-

starostovi obce byl od členů JSDH předložen seznam věcí, které by byly nutné
zahrnout do žádosti o grant, kde je nutná minimálně 30 procentní spoluúčast obce.
Rozdílný názor byl pouze na hasičské helmy, kdy zastupitel a starosta SDH p.
V.Vetíška nepovažuje zásahové helmy vzhledem k jejich upotřebitelnosti a ceně za
potřebné. Tento názor byl jednoznačně odmítnut starostou obce, kde priorita a
základní smysl pomoci hasičů je ochrana života a zdraví a to samozřejmě i vlastního a
využití ochranných pomůcek je základ. Po vzájemné dohodě zastupitelů bylo
dojednáno do grantu zahrnout následující věci, které byly schváleny usnesením:
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-

-

generální oprava hasičské stříkačky PS12
zásahové hasičské helmy
požární hadice, koš, savice
plovoucí čerpadlo
sada nářadí k NA Avia

dále byly projednávány náklady na údržbu požární techniky
p. J. Vachta odmítl žádost k účasti v kurzu pro velitele JSDHO od starosty obce, která
se týkala vykonávání funkce velitele JSDHO v případě nepřítomnosti současného
velitele jednotky, bude absolvovat pouze v měsíci březnu kurz strojníka ukončeného
závěrečnou zkouškou k získání potřebné kvalifikace k řízení vozidla s právem
přednosti v jízdě
p. Pavel Forman, na návrh velitele JSDHO Paračov p. P.Vetíšky, absolvuje kurz
velitele JSDHO, aby v případě nepřítomnosti současného velitele jednotky nebyla
ohrožena její akceschopnost
Usnesení č.9/25 2012
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel

4. Vyhodnocení záměru odprodeje páteřového podvalníku
-

starostovi obce byla doručena pouze jedna nabídka na odkoupení páteřového
podvalníku a to od p. J. Tyšera
p. J. Tyšer se stane majitelem podvalníku po zaplacení 2500,- Kč do obecní pokladny,
jak bylo stanoveno v podmínkách prodeje z předešlého zastupitelstva

5. Nabídka k odprodeji staré autobusové zastávky
-

-

obecní zastupitelstvo se usneslo na záměru odprodeje staré plechové autobusové
zastávky, která stojí na veřejném prostranství u požární nádrže, formou veřejné
nabídky
záměr odprodeje bude vyvěšen 14 dní na úřední desce
základní cena byla stanovena na 2 000,- Kč, prodán bude nejvyšší podané nabídce
případní zájemci mohou nabídky na odkup podávat starostovi nebo místostarostovi
obce telefonickou i písemnou formou

Usnesení č. 9/26 2012
Hlasování: 3 pro, 2 proti, 0 zdržel
6. Oznámení o projednání územního plánu ve Skalách
-

vlastníci pozemků v katastrálním území Skály mohou od 23. 2. 2012 po dobu 30 dnů
připomínkovat územní plán v katastrálním území Skály
tento záměr je vyhlášen na internetových stránkách Městského úřadu Strakonice
 http://www.strakonice.eu/content/mestsky-urad-strakonice-0
 (cesta vyhledání Obce správního obvodu
386 01 Strakonice

Obecní úřad Skály, Skály 7,

Územně plánovací dokumentace obce Skály)
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7. Seznámení s průběhem řízení o dotaci ze SZIF(Státní zemědělský intervenční fond) na
vodovod a kanalizaci v obci Paračov
-

naše obec se nachází na pozici1.náhradníka ke schválení grantu na výstavbu vodovodu
a kanalizace, na pořadí o grant jsou tři obce, pokud některá obec nedodrží stanovené
podmínky k poskytnutí dotace, na její místo nastupuje 1. Náhradník

8. Projednání mandátní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s.r.o., (Společnost pro
inženýrské a cenové poradenství)
-

-

starosta obce seznámil členy zastupitelstva s obsahem a podmínkami sepsání mandátní
smlouvy, která je potřebná k provedení činností souvisejících s kompletním
zpracováním dotace, především výběrového řízení na provedení výstavby vodovodu a
kanalizace v souladu s platnou legislativou
zastupitelé se usnesli na podepsání této smlouvy

Usnesení č. 9/27 2012
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel

9. Jednání s pozvanými zástupci ze Skal o možnosti napojení k vodovodu
-

-

-

-

na zasedání obecního úřadu se dostavila starostka obce Skály pí. Jitka Tesařová a
členka zastupitelstva pí. Věra Havlanová
paní starostka seznámila zastupitele s informacemi týkající se vybudování vodovodu
ve Skalách a informace k našemu případnému napojení, pokud bychom dostali dotaci
na vybudování vodovodu
ve Skalách stála stavba vodovodu cca 23 000 000,- Kč, v konečné fázi se podařilo
dojednat dotaci na 90 % nákladů s 10% spoluúčastí obce, současné době po započtení
všech nákladů činí výroba jednoho kubického metru vody 48,- Kč. Obyvatelé obce
Skal ale platí pouze 30,- Kč, zbytek dotuje obec
při stavbě vodovodu v obci Skály bylo již v projektu uvažováno s připojením na
vodovodní řád obce Kváskovice a Paračov, vodojem má dostatečnou kapacitu
při vybudování vodovodního řádu v naší obci, by cena vody pro občany činila kolem
50,- Kč za metr kubický, o nižší ceně zatím nemůže být vzhledem k obrovským
finančním nákladům na vybudování vodovodu a kanalizace jednáno
každému majiteli domu, který bude mít zájem napojit se na vodovodní řád, bude bez
dalších finančních nákladů provedena odbočka z hlavního řádu, další trasu vodovodu
(přípojku) si bude muset uhradit každý majitel domu sám, z praxe v obci Skály toto
bude možné dojednat s firmou budující vodovod a placená trasa bude vyúčtována
majiteli domu

10. Průzkum v obci týkající se zájmu na připojení k vodovodu
-

v průběhu měsíce března bude proveden průzkum mezi obyvateli Paračova, kde každý
zájemce potvrdí úmysl k připojení se na vodovodní řád podpisem
v průběhu realizace projektu vodovodu si část občanů vybudovala vlastní vodní zdroj
a v době průzkumu nebyla upřesněna cena, za kterou budou občané odebírat pitnou
vodu
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-

cílem průzkumu je aktualizace dat a zjištění, zda bude možné vodovod financovat
v případě připojení malého množství nemovitostí, provede starosta a místostarosta

11. Jubilanti
-

p. Miloslav Pícha oslaví 81 let, blahopřát půjde p. starosta a p. J. Tyšer
pí. Lenka Kulířová oslaví 60 let, blahopřát půjde místostarosta a p. V.Vetíška

12. Ostatní
a) Nabídka na možnost zakoupení smaltovaných cedulí
-

-

obci byla nabídnuta možnost zakoupení smaltovaných cedulí, jedná se o cedule „Vítá
Vás obec Paračov“ v kombinaci dřeva a reflexního materiálu, dále o oválnou ceduli
s nápisem „Obec Paračov“ a o ceduli s nápisem „Sbor dobrovolných hasičů Paračov“
obec zatím této možnosti nevyužije, ale pan místostarosta navrhne Svazku měst a obcí
okresu Strakonic (SMOOS), jejich případné zakoupení. V rámci minulého zasedání,
které, proběhlo 23. 1. 2012, byli zástupci obcí požádáni, aby předkládaly návrhy, co
by bylo možné zakoupit pro obce z finančních prostředků svazku

b) Údržba obecního lesa
-

p. hajný Kroupa doporučil průřez v obecním lese a jeho následné osazení smrkem
p. místostarosta zjistí informace o možnostech čerpání finančních prostředků na
údržbu lesa z grantů

13. Diskuse
-

p. R. Pluskal upozornil na nefungující veřejnou pumpu „U Trchů“, po dohodě její
opravu zajistí p. Tyšer a p.Juzek

14. Závěr
-

další zasedání zastupitelstva se bude konat 5. 4. 2012 od 18:00 hod.
zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hod.

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

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

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