
V dubnu se konal sněm SMO
VI. sněm Svazu měst a obcí České republiky,

jehož členem je také obec Pražmo, se konal
v Průmyslovém paláci v Praze ve dnech 29.
a 30. dubna 1999. Po slavnostním zahájení,
které provedli primátor hlavního města Prahy
Jan Kasl a předseda SMO ČR František Do-
hnal, pozdravili delegáty sněmu také předseda
vlády Miloš Zeman a předseda Poslanecké sně-
movny Václav Klaus. 

Miloš Zeman se ve svém vystoupení zaměřil
na reformu veřejné správy. Vládní návrh kon-
cepce reformy má tři varianty, o nichž je třeba
diskutovat. Obce jsou v této diskusi považová-
ny za nezastupitelného partnera. Vybraná va-
rianta se projeví asi v šestnácti zákonech.
První volby do krajských zastupitelstev by se
měly uskutečnit na podzim roku 2000. Premiér se také zmínil o připravovaných
změnách v daňovém systému. Je snaha o zvýšení místních daní, daňové odvody
firem by se měly přesměrovat z místa sídla pokladny do míst, kde firma reálně
podniká.

Václav Klaus hovořil o krizi naší ekonomiky. Zastavení jejího pádu musí být
naší jedinou prioritou. Nelze dávat peníze do podniků, ale je třeba zastavit pro-
pad ekonomiky. Změkčením měnové politiky můžeme umožnit podnikům dýchat.
Jedině oživení ekonomiky může přivést nové prostředky do obecních rozpočtů.

První sněmovní den byl zakončen ve Španělském sále Pražského hradu nefor-
málním setkáním primátorů a starostů měst a obcí s poslanci a senátory.

Páteční jednání už bylo pouze pracovní. Po předložení všech zpráv a volbě no-
vých členů Rady SMO byly stanoveny priority činnosti SMO pro další období.
Patří k nim na prvním místě reforma veřejné správy, dále zlepšení vyrovnáva-
cích mechanismů v příjmech obcí, příprava obcí a měst na vstup do Evropské
unie a narovnání majetkových vztahů mezi obcemi a státem.

Je potěšitelné, že stát bere Svaz měst a obcí ČR jako partnera při projednává-
ní připomínek k návrhům nových zákonů, které mají vliv na život obcí.

Jindřich Vymětalík
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Prodej akcií pokryje
rozpočtový schodek

Na červnovém zasedání se bude
obecní zastupitelstvo zabývat
mimo jiné změnou rozpočtu pro
tento rok. Hlavní změna spočívá
v tom, že bude možno zapojit do
rozpočtu plánovanou rezervu,
a vyrovnat tak rozpočtový schodek.
Finanční prostředky získala obec
zejména prodejem akcií akciové
společnosti Severomoravské vodo-
vody a kanalizace Ostrava.

Před nedávnem začali dva zahra-
niční investoři projevovat zájem
o nákup těchto akcií s cílem získat
majoritní podíl.

Většina akcií byla dosud v držení
měst a obcí. Ještě na mimořádné
valné hromadě před dvěma měsíci
velká města prohlašovala, že nebu-
dou své akcie prodávat. Během
krátké doby se však cena akcií ně-
kolikanásobně zvýšila, a proto ně-
která velká města akcie prodala.
Města a obce přestaly být majorit-
ním vlastníkem, bylo tedy zbyteč-
né všechny akcie dále držet, kromě
toho byla i cena velmi zajímavá.

Zastupitelstvo obce rozhodlo
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podobně jako zastupitelstva okol-
ních obcí o prodeji 2 262 kusů akcií
za cenu 650 Kč za jednu akcii. Cel-
kový zisk z prodeje činí 1 470 300
Kč.

Obec by tedy měla bez problémů
splatit letošní splátky dluhu a sní-
žit celkové zadlužení.

Bude plynofikována
Roveň?

Občané Rovně byli již informová-
ni o možné plynofikaci této oblasti.
Obec Krásná má přislíbenou dota-
ci ze Státního fondu životního pro-
středí na svou plynofikaci, a proto
provedla výběrové řízení na doda-
vatelskou firmu, která musí zajistit
přivedení plynu na katastr Krásné.
Jedna z možností vede právě přes
Roveň.

Naše obec nemůže tuto stavbu
v současné době financovat. Státní
fond předběžně přislíbil, že by
i část na území Pražma mohla fi-
nancovat Krásná z poskytnuté do-
tace, ovšem musela by zůstat vlast-
níkem plynovodu. Současně musí
část financovat z vlastních zdrojů.
Na tom by se zřejmě musela podí-

Zastupitelstvo obce Pražmo zve všechny občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
v areálu hasičské zbrojnice dne 18.června 1999 v 18 hodin.

Program: 1. Změny v systému nakládání s odpady
2. Plynofikace Rovně
3. Změna rozpočtu obce na rok 1999
4. Nabídky na pojištění majetku obce
5. Smažení vaječiny (doporučené vstupné 2 vejce na osobu)



let obec Pražmo ve spolupráci
s občany. Výše příspěvku bude
známa až po nutných změnách
projektu a stanovení celkové ceny
této části stavby.

Zatím probíhají intenzivní jed-
nání mezi obcemi. Dosavadní vý-
sledky jednání stále zvyšují naději,
že se plynofikace Rovně letos usku-
teční. Jistotu budeme mít ale až po
definitivním schválení dotace Stát-
ním fondem životního prostředí.

Snížení rychlosti vozidel
Když sledujete pohyb vozidel

v obci, určitě vás často upoutají
auta, která se řítí kolem vás vyso-
kou rychlostí. Kontrola dodržování
rychlosti v obci je sice záležitostí
Policie, ale ta se omezí nejvýše na
okresní silnici. Pohyb po místních
komunikacích ji nezajímá, protože
měření rychlosti by zde bylo ne-
rentabilní. A přitom na místních
komunikacích je třeba rychlost

ještě více snížit, protože tyto ko-
munikace jsou poměrně úzké
a pohybují se po nich chodci.

Určitě nemá smysl omezovat
rychlost dopravními značkami,
protože obec nemá možnost ná-
sledné kontroly radarem. Proto
žádám všechny majitele vozidel
v obci, aby ve vlastním zájmu sní-
žili rychlost svého vozidla při jízdě
po místních komunikacích. Ohro-
žují jednak bezpečnost svých spo-
luobčanů, jednak tyto komunikace
nejsou konstruovány pro vyšší
rychlost.

Věřím, že se všichni řidiči začnou
chovat ohleduplněji, vždyť na krát-
kých místních komunikacích ztra-
cený čas nemohou dohnat.
V opačném případě budeme zva-
žovat možnost zabudování zpoma-
lovacích retardérů, které jsou pro
snížení rychlosti účinné, ale na
druhé straně znepříjemňují řidi-
čům průběh jízdy.

Jindřich Vymětalík
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P A S T E V N Í S D R U Ž E N Í Z L A Ň

zve své členy na

brigádu na sázení stromků v sobotu 29. května 1999.
Sraz je v 9 hodin u bývalé hasičské zbrojnice v Rovni.

II. ročník turnaje
o pohár starosty obce Pražmo v malé kopané

se uskuteční v sobotu 5. června 1999
v areálu hasičské zbrojnice na Pražmě.

Propozice turnaje budou zájemcům doručeny.       C



Pro samostatný vstup do života budou Vaše děti potřebovat určitý
kapitál, ať už při zakládání vlastní rodiny nebo při studiu.

Proto Vám specializovaný finanční poradce
ING.BOHUMIL ZAPLETAL

NABÍZÍ MOŽNOST

ZCELA OJEDINĚLÉHO
ZPŮSOBU SPOŘENÍ PRO DĚTI

VE VĚKU OD 0 DO 15 LET.

Nad tímto spořením převzalo záštitu mezinárodní konzorcium
kapitálových ústavů s téměř 200letou úspěšnou tradicí.

Navíc tvorba takového kapitálu může být, v případě Vašich dětí,
zajištěna bezkonkurenčním způsobem, který představuje

absolutní světovou špičku ve finančnictví.
Zajištění tohoto spoření je po celou dobu zcela zdarma,

k vlastnímu spoření se vyplácejí výnosy v plné výši (ne pouze podíl)
a k tomu ještě několikatisícový bonus.

Máte tedy možnost seznámit se s produktem, který je přístupný
všem rodinám, ikdyž svými parametry předčí všechny ostatní

způsoby tvorby finančního kapitálu.
Pro případ, že byste si přáli své děti zabezpečit ještě více
(úraz apod.), je možno tento exkluzivní program rozšířit

při využití výjimečných slev.

Úplné a podrobné objasnění všech možností tohoto produktu
Vám kdykoliv a zdarma provede Ing. ZAPLETAL na individuální

schůzce, kterou si můžete domluvit na telefonních číslech:

0658/69 20 30 (tel./fax)
0658/69 40 41 (tel.)
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Fa LION Vás zve k příjemnému nákupu
V PRODEJNĚ V DOBRÉ ČP. 230 (VEDLE LÉKÁRNY)

Nabízíme: — elektroinstalační materiál
— zahradní techniku MTD
— keramiku
— levné oděvy.

PRACOVNÍ DOBA PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 8 —17 HOD. — TEL. Č. 641 836

Zhodnocení kapitálové hodnoty životního pojištění v porovnání
s mírou inflace v letech 1993—1998 (čistý výnos v %)

Kontaktní místo:
Obecní úfiad PraÏmo:
pondûlí 14—17 hodin,
tel.: 0658/69 22 40, 0601 54 87 33
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PCHOS s.r.o.
Růžový pahorek 549
738 01 Frýdek-Místek 
TEL: (0658) 205 28
FAX: (0658) 237 76 

pracovní dobu máme Po—Pá od 6.30 do 16.30 

Rádi Vám pomůžeme při plynofikaci Vašeho rodinného
domku a jiných objektů, které chcete plynofikovat.

Naše Firma Vám nabízí tyto služby:
— poradenskou službu pro plynofikaci provádíme zdarma
— potřebnou projektovou dokumentaci
— dodání plynových kotlů THERM, JUNKERS, DAKON, PROTHERM, GASEX,

VIADRUS a jiné
— dodání plynových spotřebičů, lokálních plynových topidel a plynových

ohřívačů značek MORA, JUNKERS, GAMAT, KARMA a jiné
— provedení venkovní i vnitřní instalace včetně dodání potřebného

instalačního materiálu
— dopojení na rozvod teplé a studené užitkové vody, dopojení do systému

ústředního topení v kovu, plastu a mědi
— provádíme revizi plynoinstalace, uvedení do provozu

— trvalý záruční i pozáruční servis
Na plynofikaci rodinného domku je možné využít výhodný úvěr od ČMSS a. s.
ve výši 50% nákladů na plynofikaci a tím získáte i 3% slevu od naší firmy —
poradenské centrum ČMSS a. s. u Staré pošty 54 Frýdek–Místek,
tel.: 0658/64 59 98 nebo přímo paní ing. Koníčková tel.: 0602 253 63 88

— zajišťujeme vložkování komínů, včetně dopojení plynospotřebičů na
odtah spalin, elektroinstalační práce a to včetně revizí

— provádíme i běžnou údržbu veškerých instalací včetně čištění kotlů,
rozšiřování vodoinstalace, plynoinstalace nebo topenářských prací

— provádíme servis a prodej náhradních dílů pro domácí chlazení
— prodáváme amatérské a profesionální nářadí firmy BOSCH
— v našem obchodním domě na ulici Slezská 3201 směr DOBRÁ u Frýdku–Míst-
ku můžete nakoupit domácí spotřebiče jako jsou ledničky,

mrazničky, pračky, myčky, mikrovlnné trouby, plynové sporáky

pondělí—pátek  8—18, sobota 8—12 hodin
— výrobky ETA je možno opravit u nás ve specializované opravně

pondělí—pátek  8—11, 12—17 hodin
Poskytujeme slevy 5 až 10%

To vše za výhodné ceny s možností  prodeje na splátky
Rozvoz zboží do 20 km zdarma

P – plyn

CH – chlazení

O – obchod

S – servis
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