Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 5. 4. 2012
Místo zasedání : Obecní úřad Paračov
Přítomní: p. Petr Jana, sl. Blanka Hlávková, p. Josef Juzek, p. Václav Vetíška
- p. Jiří Tyšer omluvil svoji nepřítomnost
Hosté: pí. Věra Formanová, pí. Ilona Vetíšková, sl. Andrea Formanová, p. Rudolf Pluskal,
p. Pavel Forman, p. Petr Vetíška, p.Pavel Kalian,
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: sl. Blanka Hlávková
p. Josef Juzek
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. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o výsledku průzkumu v obci na napojení k vodovodu. Seznámení o stavu
vyřízení dotace z SZIF na vodovod a kanalizaci
4. Vyhodnocení záměru odprodeje staré autobusové zastávky
5. Ostatní
6. Diskuze
7. Závěr
1. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou obce.
2. Zapisovatelem byla ustanovena sl. Blanka Hlávková, do funkce ověřovatelů byli
navrženi p. Josef Juzek a sl. Blanka Hlávková, návrh byl přijat.
3. Zpráva o výsledku průzkumu v obci na napojení k vodovodu.
-

během měsíce března se starosta a místostarosta obce dotazovali obyvatel obce na
ochotu připojit se na plánovaný vodovod s výsledkem

ANO - 27 nemovitostí
-

-

NE - 17 nemovitostí

z těchto přihlášených nemovitostí je ještě část, která si vodu přivede pouze k domu a
čerpat nebude, nebo pouze minimálně, v tomto případě stojí za zvážení, zda
neustanovit za přípojku roční paušál, aby byl takto zajištěn odběr vody, pravidelně
odebírajících nemovitostí by se toto opatření nedotklo
některé obyvatele se v místě bydliště nepodařilo zastihnout, jedná se převážně o
chalupáře nebo nemovitosti určené k prodeji
výsledek průzkumu bude sloužit k dalším jednáním, doporučujeme občanům ještě
zvážení nejen ekonomického ukazatele, množství vody, ale i její kvality z vlastních
studen

Seznámení o stavu vyřízení dotace z SZIF na vodovod a kanalizaci
-

-

-

-

starosta seznámil členy zastupitelstva s průběhem vyřizování dotace od SZIF (Státního
zemědělského intervenčního fondu), v žádosti byla připomínkováno neukončenost
projektu, kde je žádost podána pouze na vodovod s kanalizací bez čistírny odpadních
vod. Ta se do projektu již nevešla z důvodu finanční nákladnosti.
p. Vetíška obvinil starostu a místostarostu z nečinnosti , že straší lidi cenou vody a je
v jejich zájmu vodu nedělat, toto bylo zásadně odmítnuto starostou i místostarostou
obce, nutné je ale hovořit o finančních stránkách a neslibovat nemožné a každý si
musí uvědomit, že realizace vodovodu ho bude něco stát
dotace s SZIF je poskytována až po kontrole a skončení stavby, investice v hodnotě 30
milionu (vodovod cca.15 mil. a kanalizace 15 mil.) se musí nejdříve předfinancovat
(třicetinásobek ročního příjmu obce!), projekt je nutné nejdříve ze všech hledisek
zvážit, pečlivě připravit a realizovat pouze v případě jistoty jeho profinancování
na MÚ Strakonice bylo zažádáno o prodloužení stavebního povolení na výstavbu
vodovodu, toto bylo prodlouženo, podrobnosti viz úřední deska

4. Vyhodnocení záměru odprodeje staré autobusové zastávky
-

-

starosta obce dostal 2 nabídky na odkoupení a to od pí. Hany Toncarové ústně a od pí.
Blanky Hlávkové písemně (u druhé nabídky nebyla uvedena přesná cena a i přes
písemnou výzvu nebyla nabídka doplněna)
místostarosta p. Juzek informoval, že o zastávku má zájem jeden pracovník z kostela
za cenu 1000,- Kč, byl informován, že minimální nabídka je 2000,-, s touto souhlasil
v případě nabídky stejné ceny má přednost vždy první nabídka
zastupitelstvo se usneslo na prodání staré plechové zastávky pí. Haně Toncarové za
2000,- Kč, která si po zaplacení částky u paní pokladní zajistí odvoz zastávky na svoje
náklady z veřejného prostranství.

Usnesení č. 10/28 2012
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 1 zdržel
5. Ostatní
a) Údržba obecního lesa
-

pan místostarosta obešel s panem Robinem Kroupou obecní lesy, ten doporučil v části
lesa průřez a holá místa osázet smrkem a část duby. Na průřez má obec časovou lhůtu
v délce jednoho roku. Dále pan hajný doporučil na průřez p. Miroslava Chlandu
z Radějovic, který se tímto zabývá. Pan místostarosta zjišťoval informace ke grantům,
které se týkají údržby lesa, v tomto roce nebyly zatím žádné vypsány. V současné

době má obec zažádáno již o několik grantů, další žádosti o granty budou podány jen
po pečlivé úvaze vzhledem k omezeným finančním možnostem
b) Stavění máje
-

starosta obce se dotázal přítomných hasičů na spolupráci se stavěním máje, hasiči se
vyjádřili ve smyslu, že to záleží na přístupu obce k hasičům. Z toho vyplynulo, že
spoluúčast na májce bude jen v případě, pokud budou prodloužené otvírací hodiny
společenské místnosti. Dále se diskutovalo o změně místa stavění máje, toto bylo
vzneseno od přítomných hasičů, argumentovali nebezpečností vzhledem k dětskému
hřišti, ale nové místo v diskuzi nenavrhli. Po jednání bylo na názor většiny zastupitelů
rozhodnuto máj ponechat na stávajícím místě, bylo dohodnuto, že se zhotoví držák na
kmen (o realizaci bude požádán nepřítomný pan Tyšer),tím se zlepší stabilita májky,
dále se bude uvažovat o menší výšce a případně včasnějšímu podřezání. Inspirací bude
prohlídka podobných zařízení v okolních obcích. Po průběhu diskuse bylo zřejmé, že
stavění máje zajistí obec sama, hasiči nejsou ochotni se na stavění podílet.

6. Diskuse
-

-

-

-

předmětem diskuse byli opět dobrovolní hasiči a jednotka SDHO
byly projednávány náklady na údržbu požární techniky a proplacení faktur za benzín,
které nebyly předem odsouhlaseny starostou obce, mnohokrát byli hasiči
upozorňováni na to, že veškeré výdaje, které budou chtít proplatit mají předem
konzultovat dle konkrétních položek, takto opět neučinili, finanční hotovost nárokoval
starosta SDH, proplacení bylo zamítnuto,
dále byla velitelem jednotky SDHO avizována nepojízdnost techniky, konkrétně VW
Transportér, toto vozidlo bude vyžadovat další investice, s kterými není v rozpočtu
počítáno a ze strany hasičů je neochota do vozidla investovat i když je pro jejich
využití a neustále je předesíláno, že provoz tohoto vozidla nic nestojí
na dotaz zda je vozidlo odhlášeno z IZS (integrovaného záchranného systému)
odpověděl starosta SDH že ano(ne velitel JSDHO který má toto na starosti), dále bylo
dotazováno, zda je provozuschopná Avie připravena k případnému výjezdu
v hasičárně jako první, aby ve výjezdu nepřekáželo nepojízdné vozidlo, není tomu tak,
Avie stojí v zadní části
přítomnými hasiči byl vznesen požadavek k bezplatnému převodu VW Transporter na
SDH Paračov, vzhledem k tomu, že je hasiči využíván veškerý majetek spojený s
požární problematikou nevidí starosta obce v tomto kroku smysl

7. Závěr
- další zasedání zastupitelstva se bude konat 11.5. 2012 od 18:00 hod.
- zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod.

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

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