Výpis z usnesení č. 6/2010
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne
30. září 2010 v Paskově
1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání:
l. Schválení programu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení č. 5/2010 z 24. zasedání zastupitelstva
obce
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 24. a 25. zasedáním
zastupitelstva obce, informace o průběhu investičních akcí
5. Smlouva o půjčce mezi Obcí Paskov a Regionem Slezská brána
6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
Moravskoslezsko na „Modernizaci výuky a vybavení ZŠ
Paskov“
7. Zpráva účastníků exkurze do závodu na výrobu buničiny
v Lenzingu
8. Majetkové záležitosti
9. Závěr
2. Zastupitelstvo obce určuje dva členy – ověřovatele zápisu a
usnesení: pan Petr Michálek a pan Jaroslav Kubánek.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
č. 5/2010 z 24. zasedání zastupitelstva obce
4. a) Zastupitelstvo obce
orgánů obce mezi 24. a
b) Zastupitelstvo obce
o postupu realizace

bere na vědomí informaci o činnosti
25. zasedáním zastupitelstva obce
bere na vědomí informaci starosty
investičních akcí

5. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi Obcí Paskov a
Regionem Slezská brána o půjčce ve výši 100.000 Kč jako
zálohu na provozní náklady na realizaci projektu výstavby
Cyklostezky Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi Regionální radou
regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Obcí Paskov o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady na Modernizaci výuky a
vybavení ZŠ Paskov.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu účastníků exkurze
do závodu na výrobu buničiny v Lenzingu
8. a) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej obecního
pozemku parc.č. 709/4 k.ú. Paskov.

b) Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr na odprodej obecního
pozemku parc.č. 1867/1 k.ú. Paskov

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Ing. Petr Pauk
starosta obce

Úplné znění usnesení je uloženo na OÚ Paskov.

Výpis ze z á p i s u
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne
30.9.2010 v Paskově
Přítomno: 14
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členů zastupitelstva obce
členů zastupitelstva obce omluveno
člen zastupitelstva obce neomluven
hostů

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce.
1. Starosta předložil program zasedání zastupitelstva, který byl
uveden na pozvánkách.
Zastupitelstvo obce schválilo 13 hlasy (přítomno 13 členů ZO)
následující program zasedání ZO:
l. Schválení programu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení č. 5/2010 z 24. zasedání zastupitelstva
obce
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 24. a 25. zasedáním
zastupitelstva obce, informace o průběhu investičních akcí
5. Smlouva o půjčce mezi Obcí Paskov a Regionem Slezská brána
6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
Moravskoslezsko na „Modernizaci výuky a vybavení ZŠ
Paskov“
7. Zpráva účastníků exkurze do závodu na výrobu buničiny
v Lenzingu
8. Majetkové záležitosti
9. Závěr
2. Zastupitelstvo obce určilo 11 hlasy, 2 členové ZO se zdrželi
hlasování (přítomno 13 členů ZO) dva členy – ověřovatele zápisu
a usnesení pana Petra Michálka a pana Jaroslava Kubánka.
3. Kontrola zápisu a usnesení zastupitelstva obce.
Starosta uvedl, že předpokládá, že úkol, uložený předsedům
výborů, vyhodnotit činnost členů výborů a navrhnout finanční dar
členům výborů jako odměnu za práci v orgánech obce v roce 2010
bude splněn do konce volebního období.
Jiné úkoly nebyly uloženy.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 13 hlasy (přítomno 13 členů
ZO) kontrolu plnění usnesení č. 5/2010 z 24. zasedání zastupitelstva obce.
4. Informace o činnosti orgánů obce mezi 24. a 25. zasedáním
zastupitelstva obce.
Pan Rundt podal zprávu o činnosti komise územního plánování,
životního prostředí, bytové a dopravy.
Komise zasedala 2 x. Projednávala přidělení bytu na ul. Nádražní
č.p. 818, dlužníky nájemného, výstavbu provozu na výrobu

- 2 prefabrikátů v areálu bývalé Prefy. Touto činností dojde ke
zvýšení provozu na silnici v této části obce.
Komise dále projednávala změnu technologie výroby závodu Biocel
Paskov, a.s. z výroby bělené papírenské buničiny na výrobu
bělené viskózové buničiny. Členové komise požadují výsadbu
zeleně okolo areálu Biocelu, větší spolupráci závodu Biocel
Paskov, a.s. s obcí Paskov, měření pachů, které vznikají při
výrobě. Členové komise se byli také podívat v závodě na výrobu
buničiny v Lenzingu.
Pan Matějný poukázal na to, že v souvislosti s výrobou prefabrikátů na bývalé Prefě dojde k dalšímu nárůstu dopravy nákladních vozidel na silnici přes Oprechtice.
Jiné komise nezasedaly.
Starosta navrhnul požádat Magistrát města F-M, odbor dopravy
o přehodnocení dopravní situace v Oprechticích tj. povolení
umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel
o hmotnosti nad 12 tun“.
Zprávu z 57. schůze rady obce podal starosta. Členové zastupitelstva obce jsou o činnosti rady obce informováni prostřednictvím zápisů ze schůzí rady obce, které jsou jim zasílány.
Uvedl, že stavba KCP je k 30.9.2010 ukončena, kolaudace stavby
bude provedena dne 5.10.2010. Je potřeba navrhnout vybavení KCP,
stoly, věšáky, židlemi. Z jednání rady obce vzešel návrh, aby do
výběru vybavení KCP byl zapojen širší okruh členů zastupitelstva
obce.
Starosta dále informoval členy ZO, že byly zveřejněny podmínky
výběrového řízení na provozovatele pohostinského zařízení v KCP.
Termín podání nabídek je do 12.11.2010.
V rámci investiční akce Modernizace výuky a vybavení ZŠ Paskov
byly rekonstruovány šatny, instalovány interaktivní tabule a
další speciální učebny. Tato akce by měla být ukončena do konce
roku. Faktury budou hrazeny z přiznané dotace formou modifikovaných plateb.
Zateplení objektu MŠ Paskov je provedeno. Termín ukončení akce
se prodloužil o 10 dnů z důvodu nepříznivého počasí.
Dle možností bude pokračováno v zateplování tělocvičny ZŠ Paskov
a dalších budov.
Práce na investičních stavbách pokračují dle stanovených harmonogramů.
Stavba chodníku v Oprechticích se již letos nestihne realizovat.
Mgr. Raška uvedl, že ve škole byla provedena výměna oken, ale
nejsou umístěny ještě venkovní parapety, proto je potřeba
zajistit zdivo proti namoknutí.

- 3 Starosta sdělil, že tato záležitost bude projednána
vatelem stavby na kontrolním dnu.

s doda-

a) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 14 hlasy informaci
o činnosti orgánů obce mezi 24. a 25. zasedáním zastupitelstva
obce
b) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 14 hlasy informaci
starosty o postupu realizace investičních akcí
5. Zastupitelstvo obce schválilo 14 hlasy smlouvu mezi Obcí
Paskov a Regionem Slezská brána o půjčce ve výši 100.000 Kč jako
zálohu na provozní náklady na realizaci projektu výstavby
Cyklostezky Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov.
6. Starosta předložil členům ZO novou smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Modernizace výuky a
vybavení ZŠ Paskov. Zásadní změna smlouvy spočívá v tom, že
příjemce podpisem smlouvy bere na vědomí skutečnost, že dotace
může být snížena z 92,5 % na 85 % celkových způsobilých výdajů.
Zastupitelstvo obce schválilo 14 hlasy smlouvu mezi Regionální
radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Obcí Paskov o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady na Modernizaci výuky
a vybavení ZŠ Paskov.
7. Za účastníky exkurze do závodu na výrobu buničiny v Lenzingu
podal zprávu pan Peterek, který uvedl, že papírna je umístěna
v blízkosti města Lenzing s 5000 obyvatel. Papírna má 3000
zaměstnanců. V závodě se zpracovává tvrdé dřevo. Provoz závodu
je 3 směnný, štípání dřeva je prováděno jen do 18:00 hodin. Hluk
v hale dosahuje 100 dB, proto je hala dokonale odhlučněna.
Ke spalování používají uhlí z Polska, pro roztápění zemní plyn,
spalují i biologický kal. Pro čistotu ovzduší používají tkaninové filtry. Čistička odpadních vod je společná pro závod i
město. Voda z čističky se používá v provozu závodu.
Pan Rundt sdělil, že v době exkurze měla část provozu papírny
odstávku. Proto navrhnul, aby zástupci obce zajeli sami,
nezávisle na Biocelu a.s., do Lenzingu a pohovořili přímo
s občany, za účelem zjištění vlivů provozu závodu na živ.
prostředí.
MVDr. Pejhovský sdělil mimo jiné, že v závodě v Lenzingu byla
podstatně nižší prašnost než v Biocelu. Veškerá surovina byla ve
velkých silech.
V Biocelu Paskov, a.s. bude ukončena výroba droždí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 14 hlasy zprávu účastníků
exkurze do závodu na výrobu buničiny v Lenzingu.

- 4 8. a) Místostarosta předložil žádost pana Jana Janeckého, bytem
Paskov, Nádražní 811, o odkoupení pozemku parc.č. 709/4 k.ú.
Paskov, který je pod budovou, jejíž je vlastníkem.
Zastupitelstvo obce schválilo 14 hlasy záměr na odprodej obecního pozemku parc.č. 709/4 k.ú. Paskov.
b) Místostarosta předložil žádost odkoupení pozemku parc.č.
1867/1 k.ú. Paskov, který je ve vlastnictví obce.
V současné době je uvedený pozemek veden jako orná půda, je
v ochranném pásmu silnice.
Zastupitelstvo obce neschválilo 14 hlasy záměr na odprodej
obecního pozemku parc.č. 1867/1 k.ú. Paskov.
9. Závěr
Starosta informoval členy zastupitelstva obce, že firma
Beskydská stavební, která prováděla celou stavbu KCP, ukončí
akci prohlídkou stavby pro veřejnost dne 13.10.2010 od 16:00
do 18:00 hodin.

Zapsala: Strnadlová
Ing. Petr Pauk
starosta obce
Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Úplné znění zápisu ze zasedání ZO je uloženo na OÚ Paskov.

