PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ
15. ledna 2001

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce stanovilo pro
1. pololetí roku 2001 tyto termíny
zasedání: 18. ledna, 15. února, 16.
března, 19. dubna, 17. května a 15.
června. Březnové a červnové zasedání se uskuteční v hasičské zbrojnici, ostatní zasedání v zasedací
místnosti obecního úřadu. Začátek
jednání je vždy v 18 hodin.
Každé jednání zastupitelstva se
řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a schváleným jednacím
řádem a je veřejné. Informace
o místě a době jednání a navrženém programu musí být vyvěšena
nejméně 7 dnů předem na úřední
desce. Protože podle zákona o obcích musí být úřední deska na veřejně přístupném místě, obecní
úřad pořídil novou úřední desku,
která je umístěna před budovou
obecního úřadu.
Každý dospělý občan nebo fyzická osoba starší 18 let, která vlastní
na území obce nemovitost, může
předkládat písemně návrhy, které
mají být zařazeny na pořad jednání, pokud jeho žádost podepíše nejméně 0, 5 % občanů. Rovněž má
právo vyjádřit na zsedání zastupi-
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telstva své stanovisko k projednávaným věcem. Usnesení a zápis
z jednání zastupitelstva není třeba
vyvěsit na úřední desce, ale každý
občan má právo do těchto dokumentů nahlédnout.
Ing. Jindřich Vymětalík

Místní poplatky
Upozorňujeme chovatele psů na
povinnost přihlásit psa do evidence ihned po nabytí a splatnost poplatku ze psů do 31. 3. 2001. Po
tomto datu bude poplatek vyměřen o 50 % vyšší.
Dále připomínáme, že poplatek
za odpady je splatný ve výši 250 Kč
za osobu a rok ve výši jedné poloviny do 30. 6. 2001.
Nepoužité žetony k popelnicím
vykupuje obecní úřad do konce
ledna 2001.
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POSTUP REFORMY
VEŘEJNÉ SPRÁVY
Vzhledem k celé řadě zákonů, jež
vstoupily v platnost dnem 1. 1.
2001, a v souvislosti s postupující
reformou veřejné správy dochází
k těmto zásadním změnám v působnosti a organizační struktuře
okresního úřadu:
1. K 31. 12. 2000 zanikl Okresní
školský úřad ve Frýdku–Místku.
Jeho agendu počínaje dnem 1. 1.
2001 bude zabezpečovat referát
školství OkÚ.
2. Rozhodnutím přednosty OkÚ
ze dne 28. 12. 2000 došlo ke dni 31.
12. 2000 k zániku příspěvkové organizace „Hasičský záchranný
sbor okresu Frýdek–Místek“. Veškeré služby spjaté s touto organizací bude nadále zajišťovat Hasičský
záchranný sbor Ostravského kraje,
územní odbor Frýdek-Místek. Adresa: Frýdek–Místek, Pavlíkova
1479, telefonní čísla zůstávají nezměněna.
3. S účinností od 1. 1. 2001 byla
část agendy referátu obrany
a ochrany OkÚ, zejména veškeré
připomínkové řízení, systém varo-
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vání a vyrozumění obyvatelstva,
krizové plánování a agenda spojená s ochranou obyvatelstva, převedena na Hasičský záchranný sbor
Ostravského kraje.
4. Referát dopravy OkÚ převzal
dnem 1. 1. 2001 některé agendy
Policie ČR. Zatím se jedná o
— přezkušování řidičů,
— zkoušky adeptů o řidičské
oprávnění,
— evidence (vydávání)
řidičských průkazů.
5. Dnem 2. 1. 2001 zahájil činnost
Krajský úřad v Ostravě. Občané se
mohou s tímto úřadem kontaktovat přes podatelnu na adrese:
Krajský úřad v Ostravě
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava.
Ing. Jan Hlisnikovský

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
V souvislosti s novelou zákona č.
65/1965 Sb., zákoník práce, platnou od 1. ledna 2001, mění Obecní
úřad Pražmo své úřední hodiny
takto: pondělí a středa 7.30 až
11.30 a 12.00 až 16.30 hod.
Jindřich Vymětalík

STATISTIKA OBYVATEL V OBCI PRAŽMO

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY V PRAŽMĚ

K 1. 1. 2000 měla obec
1024 obyvatel
během roku se narodilo
10
zemřelo
6
odstěhovalo se
34
přistěhovalo se 16
K 31. 12. 2000 v obci žilo
1010 obyvatel

pro školní rok 2001/2002
proběhne ve dnech
6. března 2001
od 8 do 12.30 hodin
a 7. března 2001
od 12 do 15 hodin
v budově mateřské školy.
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KALENDÁŘ ODVOZU ODPADŮ
v 1. pololetí 2001
9. leden 23. leden 6. únor 20. únor 6. březen,
20. březen 10. duben, 1. květen 22. květen, 12. červen,
3. červenec

EVIDENCE SKOTU
Podle § 5, odst. 1, písm. f) zák. č.
166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen veterinární
zákon) jsou chovatelé skotu, prasat, ovcí, koz, koní a zvěře ve farmových chovech povinni plnit povinnosti stanovené zvláštními
právními předpisy k identifikaci
a evidenci těchto zvířat, v souladu
s tím vést vlastní záznamy o druhu,
pohlaví, identifikačních číslech,
počtech a přemísťování těchto
zvířat.
Tyto povinnosti chovatelů rozvádí zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), který nabyl účinnosti od 1. 1. 2001 (§22, §23).
Pro chovatele skotu je zde stanovena povinnost zajišťovat vedení
záznamů v průvodním listu skotu.
Tento průvodní list vydává organizace pověřená vedením ústřední
evidence zvířat, tj. Českomoravský
svaz chovatelů, s. r. o., 252 02 Hradišťko pod Medníkem. Zprostředkování mezi chovateli a touto organizací v okrese Frýdek–Místek provádí plemenářská organizace Genoservis v Dobré (tel. 64 13 93).

Od data nabytí účinnosti plemenářského zákona, tj. od 1. 1. 2001,
bude možno přemísťovat skot
pouze řádně označený identifikačními čísly (plastové a kovové),
které přidělí chovateli Českomoravský svaz chovatelů (resp. Genoservis) a při přemísťování musí být
prováznen průvodním listem
skotu.
Zvířata, která nebudou mít platná identifikační čísla a průvodní
list skotu, nemohou být přijata na
porážku a pokud se bude jednat
o přemístění mezi chovateli, nebude OVS Frýdek–Místek potvrzovat veterinární osvědčení.
Vzhledem k tomu, že ústřední
evidence skotu je zavedena pouze
u chovatelů, kteří mají zvířata
v kontrole užitkovosti, je v okrese
Frýdek-Místek velký počet zvířat,
která identifikační čísla nemají přidělena. Tito chovatelé se musí obrátit na Genoservis Dobrá, který je
zavede do evidence a čísla jim
přidělí.
O uvedených předpisech byli informováni provozovatelé jatek
a privátní veterinární lékaři, na
které se mohou chovatelé obracet
s případnými dotazy.
MVDr. Pavel Paciorek
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POJIŠTĚNÍ OBECNÍHO MAJETKU
Asi před rokem rozhodlo zastupitelstvo obce pod tlakem různých
pojišťoven, že si provede analýzu
stávajícího pojištění obecního majetku u České pojišťovny a. s. a pokusí se vybrat nejvýhodnější pojišťovnu podle pojistných podmínek
a pojistných částek. Proto také na
podzim roku 2000 byla dána výpověď stávající pojistné smlouvy,
protože se dalo předpokládat, že
i Česká pojišťovna přijde s novou
nabídkou.
Do užšího výběru postoupily
čtyři pojišťovny. Současně byla
uzavřena smlouva s firmou VH
consulting, s. r. o., která jako makléřská pojišťovací společnost provedla obci bezplatnou analýzu stávajícího pojištění a návrh nového
pojištění s doporučením nejvhodnějších pojišťoven, které téměř
zcela souhlasilo s původním výběrem, které provedlo zastupitelstvo
obce.
Zastupitelstvo nakonec zvolilo
jako nejvýhodnější nabídku ČSŽivnostenské pojišťovny, a. s., s níž
také byla uzavřena pojistná smlouva. Za nižší pojistnou částku byl
majetek obce pojištěn ještě proti
dalším rizikům, na něž se původní
pojištění nevztahovalo. Navíc tato
pojišťovna díky uzavření smlouvy
s obcí nabízí také občanům Pražma, kteří si u ní pojistí rodinné
domky a domácnosti, slevu pojistné částky ve výši 20 %.
Ing. Jindřich Vymětalík

ROZŠÍŘÍME RAJMANEUM?
Rajmaneum, sloužící v současnosti jako dům s pečovatelskou
službou, má celkem sedm jednopokojových bytečků, v nichž bydlí
celkem osm osob. Podmínky
k bydlení také neodpovídají současným požadavkům (společné
sociální zařízení), kromě toho je
stále mnoho zájemců o bydlení
v Rajmaneu, které obec nemůže
uspokojit. Zastupitelstvo obce
proto začalo zvažovat možnost
rozšíření Rajmanea a nechalo
zpracovat studii na novou přístavbu.
Rozhodnutí zastupitelstva o zpracování studie vycházelo z několika
skutečností. Na prvním místě je
stále velký počet zájemců o bydlení
v Rajmaneu, přičemž stávající budovu už nelze zvyšovat. Dále je zde
možnost získání státní dotace na
výstavbu, pokud bude v nové přístavbě určité procento bytů pro vozíčkáře. Nová přístavba by také
umožnila dočasné snížení počtu
obyvatel staré budovy a její následnou rekonstrukci, která je také
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velmi potřebná. Samotná studie
není na rozdíl od projektu finančně náročná a stačí pro případné
získání dotace.
Studii zpracoval Ing. Lubomír
Halenka z Ostravy. Nová přístavba
bude mít samostatný vchod, dvě
podlaží a podkroví. Se starou budovou bude propojena v obou podlažích spojovací chodbou. V nové
budově bude možné pro spojení
mezi oběma podlažími použít
výtah. V přístavbě budou celkem
dva jednopokojové byty pro vozíčkáře, tři obyčejné jednopokojové
byty a 1 dvoupokojový byt v podkroví. Dále by zde měla být kance-
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lář a společenská místnost s kuchyňkou. Celá přístavba bude postavena v přední části obecního
pozemku, při pohledu z Kostelní
ulice bude tedy zakrývat starou
budovu.
Zatím nelze odhadnout, zda
vůbec a kdy bude přístavba realizována. Nutným předpokladem je
získání dotace, možnost vložení
vlastních prostředků a výstavba
plynovodu. Přesto věříme, že tyto
podmínky budou někdy splněny
a studie bude proměněna v realizační projekt.
Ing. Jindřich Vymětalík
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PLATBA V HOTOVOSTI OD 10 %.

FIRMA JAN CARBOL
Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny), 738 01 Frýdek–Místek
tel. 0658 / 62 75 27 — mobil 0602 / 74 12 31

Vám nabízí v plném rozsahu tyto sluÏby:
◆
◆
◆
◆
◆

opravy, montáže a revize plynových zařízení
práce vodoinstalatérské a topenářské
montážní práce účtujeme s 5% daní
dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka
dále dodáváme — plynové sporáky (i kombinované)
— plynové ohřívače vody
— plynová podokenní topidla
— montujeme kotelny i nad 50 kW, zásobníky
na zkapalněný plyn — PROPAN od kapacity
1,1 t až 11 t.
Poradenskou službu poskytujeme zdarma
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KINO RA·KOVICE
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Srdečně Vás vítáme v novém
tisíciletí a zveme na podvečerní
představení našeho kina.
Předkládáme Vám následující
přehled filmů:

10. 2. ZPRÁVA O PUTOVÁNÍ
STUDENTŮ PETRA
A JAKUBA
17.45 hod. — Náhodná setkání s láskou a zradou, smrtí,
vinou a trestem.

LEDEN

17. 2. SAMOTÁŘI
17.45 hod. — Pojďte se opět
zasmát sami sobě! Český film.

27. 1. EYES WIDE SHUT
(Široce zavřené oči)
17.30 hod. — Tom Cruise a Nicole Kidmanová v psychologickoerotickém velkofilmu.
30. 1. FLINSTOUNOVI II.
Pozor středa – děti vysvědčení!
Komedie mluvená česky o pravěké rodině.
ÚNOR
3. 2. MUŽ BEZ STÍNU
17.30 hod. Sci–fi thriller.
7. 2. TYGRŮV PŘÍBĚH
(dopolední představení pro
MŠ) — Dobrodružství Medvídka Pú a jeho přátel.

24. 2. KID
17.45 hod. — Rodinný film
s Brucem Willisem.
Milé děti. Vedení kina ve
spolupráci s OÚ Raškovice si
Vás dovolují pozvat u příležitosti ukončení pololetí ve
středu 31. ledna 2001 v 17.45
hodin na rodinnou komedii
v českém znění
FLINSTOUNOVI II.
Vezměte s sebou rodiče,
sourozence, kamarády a ten,
kdo má vysvědčení se
samými jedničkami, jej bude
mít místo vstupenky.

SDH Pražmo zve srdečně občany na

hasiãsk˘ ples
v sobotu 17. února 2001 od 19 hodin
v hotelu Travný.
Předprodej vstupenek: Jan Toman

Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí
každou středu mezi 15 až 17 hod. na OÚ Raškovice
JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv včetně kupních,
rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod.
Kontakt kdykoliv na:
tel. č.: 069/681 07 41 nebo 681 40 05, mobil 0603 33 72 19
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
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