Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva OÚ Paračov
konaného dne 29.12.2011
Místo zasedání : Obecní úřad Paračov
Přítomní: p. Petr Jana, p. Jiří Tyšer, sl. Blanka Hlávková, p. Josef Juzek
Hosté: p.Petr Vetíška, p. Rudolf Pluskal, p. Pavel Forman, p. Pavel Kalián
Zapisovatel: sl. Blanka Hlávková
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Tyšer
sl. Blanka Hlávková
Pan Václav Vetíška byl nepřítomen. 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.
6.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení rozpočtu na rok 2012
Zpráva inventarizační komise o výsledku kontroly
Nabídka serveru www.cestujemepocr.cz
Možnost získání dotace z programu Podpory a rozvoje venkova od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR
7. Seznámení zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 3
8. Stížnosti a podněty občanů
9. Jubilanti
10. Ostatní
11. Diskuze
12. 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 sl. Blanka Hlávková, návrh byl přijat.
3. Projednání rozpočtu na rok 2012
-

návrh rozpočtu byl vyvěšen 15 dní na úřední desce obce
zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2012 jako přebytkový
přebytek činí 264 600 Kč.

Usnesení č. 7/22 2011
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel

4. Zpráva inventarizační komise o výsledku kontroly
-

inventarizační kontrola nebyla provedena, jelikož se kontrolní výbor nesešel, nebyl
podán žádný návrh k vyřazení majetku
kontrola bude provedena do 31.12.2011

5. Nabídka serveru www.cestujemepocr.cz
-

sl. Blanka Hlávková zjistí další informace o tomto serveru, tyto předloží na dalším
zasedání zastupitelstva a zastupitelstvo je následně projedná

6. Možnost získání dotace z programu Podpory a rozvoje venkova od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR
-

do 17.12 je potřeba podat žádost o dotaci na obnovu drobné sakrální architektury
zastupitelstvo se usneslo, že předmětem žádosti o dotaci bude oprava další části
hřbitovní zdi, především v oblasti hrobky místního faráře
výše dotace bude činit 70% z celkové částky s 30% spoluúčastí naší obce

Usnesení č. 7/23 2011
Hlasování : 4 pro, 0 proti, 0 zdržel
7. Seznámení zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 3
-

starosta obce seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 3.
zastupitelstvo vzalo rozpočtové opatření na vědomí

8. Stížnosti a podněty občanů
-

p. Vilím, vlastník hrobu č. 220, oznámil obci špatný stav vedlejšího hrobu č. 219
zastupitelstvo shledává stížnost p. Vilíma jako oprávněnou a jelikož hrob nemá
žádného vlastníka, nápravu špatného stavu hrobu č. 219 zajistí obec

9. Jubilanti
-

dne 18.1. 2012 oslaví p. Marie Filařová 87 let, popřát půjde p. Jiří Tyšer a sl. Blanka
Hlávková

10. Ostatní
a) ošetření stromů v obecním lese a na obecních pozemcích
-

p. místostarosta obce si domluvil schůzku s hajným p. Kroupou, předmětem jednání
bude postup pěstebních prací v obecním lese a na obecních pozemcích
byl podán návrh na prořezání vrb za „Velkým rybníkem“ a olší „U luhu“, jednotlivé
lokality budou upřesněny a podmínky vyvěšeny na úřední desce, pokud by někdo
z obyvatel měl zájem o vykácení vrb či olší může se přihlásit u místostarosty obce, za
kubík olší si bude obec účtovat 300 Kč.

b) stav žádosti na kanalizaci a vodovod
-

žádost o dotaci na kanalizaci a vodovod byla vzata na vědomí bez nedostatků

c) evidenční karta řidiče
-

starosta obce informoval zastupitele o možnosti provedení výpisu z evidenční karty
řidiče na našem obecním úřadě, tato možnost je pro všechny řidiče, služba je
poskytována za 100 korunový poplatek

d) správce hrobových míst
-

starosta obce děkuje pí. Haně Toncarové za svědomitou práci při správě hrobových
míst
byl podán návrh na odměnu za provedenou práci formou potravinového balíku
v hodnotě 2000 Kč., zastupitelstvo s návrhem souhlasí

11. Diskuse
-

-

-

p. Pluskal vznesl námitku ohledně uklízení paní uklízečky, pan starosta námitku
projedná, dále pan Pluskal připomínkoval stav přepadu rybníka „pod školou“, kdy se
mu nelíbí vysoký stav hladiny vody v přepadu, p. Pluskalovi bylo vysvětleno, jak se
bude hladina vody v rybníce regulovat
dalším tématem diskuze bylo projednávání administrativy s přítomným velitelem
zásahové jednotky (JSDHO) p. Petrem Vetíškou, který byl požádán o předložení
seznamu členů JSDHO, záznamu o provedení zdravotních prohlídek a o stavu
hasičské techniky určené k zásahu
p. starosta požádal přítomné hasiče o upravení výtokové části požární nádrže „pod
školou“, Ti se k žádosti jednoznačně nevyjádřili z důvodu zimního počasí

12. Závěr
-

další zasedání zastupitelstva se bude konat 30.1. 2012 od 18:00 hod.
zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod.

Zapsala:
Starosta:
Zápis ověřili:

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