
20. prosince 2002 číslo 10 / 2002

PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Návrh rozpočtu obce
Pražmo na rok 2003
Příjmy (v tis. Kč) 7 030
V tom: Daňové příjmy 4 746

Nedaňové příjmy 420
Kapitálové příjmy 250
Přijaté dotace 1 614

Výdaje (v tis. Kč) 7 030
V tom: Opravy a údržba komunikací 50

Dopravní obslužnost 70
Čištění odpad. vod 350

Úřední hodiny
o vánočních svátcích

Obecní úřad Pražmo bude
o vánočních svátcích uzavřen po
celý týden od 23. do 29. prosince

a dále od 31. prosince 2002
do 1. ledna 2003.

Jediným úředním dnem mezi
svátky bude pondělí 30. prosince.

Přejeme svým čtenářům
dobrou vánoční pohodu a úspěšný nový rok.
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Mateřská škola 1 447
Základní školy 400
Obecní knihovna 40
Kultura 10
Bytové hospodářství 10
Veřejné osvětlení 50
Provoz hřbitova 150
Sběr a svoz odpadů 380
Rajmaneum 135
Pečovatelská služba 80
Požární ochrana 190
Zastupitelstvo obce 420
Místní správa 1 208
Splátky úvěrů 200
Splátky půjčky SFŽP 1 840

Hlavní body jednání
zastupitelstva
na 1. pololetí 2003

23. 1. 2003 v 17.00 hod. (zasedací míst-
nost OÚ)

— rozpočet na rok 2003
— poplatek za odpady
— záměry v investiční výstavbě
— rozbor dopravní obslužnosti
— Sbor dobrovolných hasičů

20. 2. 2003 v 17.00 hod. (zasedací míst-
nost OÚ)

— předpokládaný vývoj finanční situa-
ce obce do roku 2006

— zhodnocení hospodaření obce za rok
2002

— veřejně prospěšné práce v obci
— Pastevní sdružení Zlaň

21. 3. 2003 v 17.00 hod. (zasedací míst-
nost hasičské zbrojnice)

— program rozvoje obce na volební ob-
dobí

— požadavky na změnu územního plá-
nu obce

— ekologická situace v obci
— provoz hřbitova 

24. 4. 2003 v 18.00 hod. (zasedací míst-
nost OÚ)

— zviditelnění obce — informační
centrum, internet

— zhodnocení stavu místních komuni-
kací

— mládež a volný čas
— mateřská škola

15. 5. 2003 v 18.00 hod. (zasedací míst-
nost OÚ)

— Rajmaneum
— Sdružení zdravotně postižených
— práce s kronikou v obci
— rozvoj cykloturistiky a turistiky v obci

13. 6. 2003 v 18.00 hod. (areál hasičské
zbrojnice)

— Policie ČR
— rozbor práce s náměty a připomínka-

mi v obci
— hlavní body jednání zastupitelstva ve

2. pololetí

Noví členové výborů
Již na ustavujícím zasedání zastupitel-

stva byli zvoleni předsedové výborů, které
zřizuje zastupitelstvo jako své iniciativní
a kontrolní orgány. Jednotliví předsedové
dostali za úkol doplnit své výbory dalšími
členy.

Zde je tedy složení jednotlivých výborů:
Finanční výbor — předseda Mgr. Micha-

ela Honešová, členové MUDr. Lenka Car-
bolová, Ing. Libor Carbol

Kontrolní výbor — předseda Jan Krzyžá-
nek, členové Antonín Pěknica, František
Knotek

Stavební výbor — předseda Marek Kani-
ok, členové Ing. Josef Müller, Radek Pavlas

Sociální a kulturní výbor — předseda
Břetislav Zbořil, členové Karel Fišer, Anna
Fišerová

Výbor životního prostředí — předseda
Bohuslav Brantál, členové Milan Žižka, Pa-
vel Tiapťuch.
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Vážení spoluobčané

Dovolte mi, abych vám ve stručnosti
představil jednu z výkonných složek obec-
ního úřadu Pražmo. Jedná se o stavební vý-
bor, který byl zřízen na ustavující schůzi
zastupitelstva obce, dne 15. 11. 2002. Tento
výbor je tříčlenný (Marek Kaniok DiS., Ing.
Josef Müller, Radek Pavlas) a jeho činnost
bude zaměřena zejména na oblast přípra-
vy a zpracování projektů souvisejících
s rozvojem obce. Dále bychom chtěli zhod-
notit stav veřejných komunikací, toků a in-
ženýrských sítí s následným určením prio-
rit v jejich údržbě a rozvoji, zmapovat ma-
jetkoprávní vztahy na pozemcích a nemo-
vitostech možných k využití ve prospěch
rozvoje obce a zpracovat návrhy změn
územního plánu. Chtěli bychom také po-
tencionálním zájemcům pomoci formou
zprostředkování poradenských služeb
v problematice stavebního zákona či
územního plánování.

V případě vašeho zájmu o podrobné se-
známení se s detaily a dílčími výsledky na-
ši práce kontaktujte mne na tel. čísle 558
692 517 nebo 723 293 238 nebo na e-mailo-
vé adrese marek.kaniok@centrum.cz.
Pevně věřím, že v blízké budoucnosti bude
činnost stavebního výboru prezentována
i prostřednictvím internetových stránek
naši obce.

Na závěr bych vám rád popřál jménem
všech členů stavebního výboru příjemné
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí
a zdraví v novém roce.

Marek Kaniok,
předseda stavebního výboru

Kontrola pořádku v obci
Pravidelná kontrola pořádku v obci bude

prováděna každé pondělí. V dopoledních
hodinách provede pověřený pracovník
obecního úřadu úklid veřejných prostran-
ství na trase: Obecník — okolí kaple —
hlavní silnice — okolí obecního úřadu —
okolí pomníku — křižovatka u holičství —
Roveň.

Odpoledne projde trasu: obecní úřad —
Kostelní — kravská cesta Zlaň — Lipová —
Horní — Kostelní — Třešňová — Chodníky
— Do Potoka — kravská cesta Gruniky —
Do Obory — Žukov — obecní úřad.

Smyslem kontroly je zajištění pořádku
zejména kolem komunikací, sběrných
míst, vodních toků a zeleně. Nebude-li
možno v ojedinělých případech zjištěné
nedostatky ihned odstranit, budou zapsá-
ny do sešitu na obecním úřadě a odstraně-
ny v nejbližším možném termínu.

Návrh systému řízení
a kontroly pracovníků
OÚ Pražmo
1. Platnost: Všichni pracovníci, kteří uza-

vřeli pracovní smlouvu s OÚ Pražmo
a jsou odměňování z jeho rozpočtových
položek.

2. Uzavírání pracovních smluv: Pracovní
smlouvy jsou uzavírány na základě vý-
běrového řízení u pracovní činnosti del-
ší než tří měsíce. Pracovní smlouva je
uzavírána v souladu se Zákoníkem práce
a starosta o ní informuje zastupitelstvo.

3. Uzavírání jednorázových smluv do vý-
še 5000 Kč a vyplácení odměn je opráv-
něn starosta obce a informuje zastupi-
telstvo na následném veřejném zasedá-
ní, které dodatečně schvaluje vyplacené
prostředky. Při těchto činnostech se řídí
rozpočtem obce a dbá na dodržování fi-
nanční disciplíny.

4. Pracovní doba zaměstnanců je v soula-
du se zákoníkem práce 40 hod. týdně,
není-li v pracovní smlouvě dohodnuto
jinak.

5. Rozvržení pracovní doby: Pracovníci
zaměstnání u Obecního úřadu mohou
po dohodě se starostou využívat pruž-
nou pracovní dobu tak, aby stanovená
pracovní doba týdně byla zachována.

6. Kontrola pracovní činnosti: Kontrola je
prováděna na základě evidence docház-
ky, případně deníku vykonávané práce.
Do deníku vykonávané práce mohou
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oprávněné osoby (všichni zvolení čle-
nové zastupitelstva) zapisovat své poža-
davky. Kontrolu docházky a plnění po-
žadavků provádí denně starosta, nebo
jím pověřený pracovník. Měsíční kon-
trolu provádí místostarosta.

7. Doplňující ustanovení: Obecní úřad
v Pražmě zřídil Sešit námětů, připomí-
nek a požadavků (NPP), který je umís-
těn na OÚ Pražmo a v němž občané bu-
dou moci stručně vyjádřit své názory
k práci v obci. Tento sešit bude kontro-
lován starostou a místostarostou obce
minimálně jednou týdně a na zasedání
zastupitelstva bude vždy bod o práci
s NPP.

Tento systém řízení byl dne 12. 12. 2002
schválen zastupitelstvem obce.

Ing. Jaroslav Valas, místostarosta obce

Z jednání zastupitelstva
obce

Úprava rozpočtu — Zastupitelstvo obce
schválilo úpravu rozpočtu na rok 2002 spo-
čívající v jeho navýšení na 7044 tisíc Kč.

Pečovatelská služba — Od 1. 1. 2003 se
zvyšují sazby za poskytovanou pečovatel-
skou službu. Úhrada za donášku oběda
bude činit 12 Kč, za nákupy 15 Kč, za úklid
bytu 60 Kč za hodinu, za praní prádla 30 Kč
za 1 kg. V Rajmaneu jsou tyto sazby asi o 30
% nižší.

Zvýšení příspěvku rodičům — Při vítání
občánků dostávají rodiče dítěte symbolic-
ký finanční příspěvek z rozpočtu obce. Za-
stupitelstvo obce schválilo zvýšení tohoto
příspěvku na částku 1000 Kč za každé na-
rozené dítě.

Čestné občanství — Při příležitosti le-
tošního výročí 225 let Pražma se zastupi-
telstvo rozhodlo udělit čestné občanství za
příkladnou práci a zásluhy o rozvoj obce
paní Emílii Alexové, ze stejných důvodů
rozhodlo o udělení čestného občanství in
memoriam Janu Hlisnikovskému, Josefu
Mecovi a Aloisi Miarkovi.

Činnost Sboru
dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Pražmo čítá
71 členů. Z toho je 12 mladých do 18 let, 16
žen a 43 mužů.

V roce 2002 jsme uspořádali hasičský
ples a dvě akce v areálu Florián. Ve spolu-
práci s obecním úřadem jsme pomáhali
31. srpna 2002 se zajištěním vzpomínky na
75. výročí založení našeho sboru a 225 let
Pražma. Celoročně zajišťujeme údržbu
a provoz celého areálu hasičské zbrojnice,
kosíme a uklízíme hřiště. Zajišťujeme pro-
voz požární techniky včetně provedení
technických prohlídek na obou vozidlech.
Podle potřeby provádíme údržbu a opravy
na budově hasičské zbrojnice.

Chtěli bychom poděkovat spoluobča-
nům za vzorné dodržování protipožárních
předpisů, díky čemuž jsme v naší obci již
více než 40 let neměli požár.

V sobotu 18. ledna 2003 pořádáme ha-
sičský ples, na který srdečně zveme.

Výbor SDH Pražmo

SDH Pražmo vás zve na

Hasiãsk˘ plesHasiãsk˘ ples
Kdy: 18. ledna 2003 v 19.00
Kde: v hotelu Trávný
Kolik: 40 Kč
Místenky: v předproji u p. Tomana

Přejeme
hodně
zdraví,
radosti

a pohody
v roce 2003

SDH Pražmo
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Vážení klienti

V roce 2002 Poštovní spořitelna oslavila
již 10 výročí působnosti v České republice
a za  tuto dobu si získala pevné a spolehli-
vé jméno nejdostupnějšího peněžního
ústavu, který dnes již využívá  více než 1
milion klientů.

Proto bychom rádi poděkovali všem
svým klientům z Moravskoslezského i Olo-
mouckého kraje za projevenou důvěru,
popřáli krásné prožití vánočních svátků
a do roku 2003 hodně zdraví, štěstí a osob-
ních úspěchů.

ÚVùRY
Nabízíme velmi levné úvûry na stavební

a bytové úãely a rekonstrukce.
telefon: 737 357 343

Zápis dětí do 1. třídy základních škol
v Morávce i v Raškovicích

proběhne ve dnech 15. a 16. ledna 2003
v době od 13 do 16 hodin.

Tříkrálová sbírka 2003
Záměry Charity Frýdek–Místek

na využití prostředků získaných
z Tříkrálové sbírky 2003

— Rekonstrukce objektu bývalých jeslí
v ulici K Hájku na ÚSP pro mentálně
postižené muže a ženy s kapacitou 30
klientů.

— Rozvoj charitní pečovatelské a ošetřo-
vatelské služby v domácnostech.

— Zajištění provozu denního stacionáře
pro seniory a charitního klubu seniorů.

— Rozšíření a zkvalitnění služeb stacioná-
ře pro psychicky nemocné klienty.

— Pokrytí provozních nákladů mateřské-
ho centra KOLEČKO–místa pro setká-
vání žen na mateřské dovolené, osamě-
lých a nezaměstnaných žen.

— Rekonstrukce Domu pro matky s dět-
mi. Tento záměr bude realizován pro-
střednictvím „Nadačního fondu Betlém
nenarozených“ se sídlem v Dobré.

— Zajištění provozu klubu NEZBEDA —
charitního zařízení pro naplnění volné-
ho času dětem z přilehlého sídliště.
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OSOBNÍ ASISTENCE
pro zdravotně postižené

Vaše cesta k samostatnému životu

Podané ruce
Společnost pro canisterapii a osobní asistenci

— cesta umožňující vést důstojný a plnohodnotný život v domácím prostředí
— pomoc při zabezpečení základních životních potřeb (příjem potravy, toaleta,

osobní hygiena, polohování)
— nácvik sebeobsluhy a používání kompenzačních pomůcek
— malé ošetřovatelské úkony
— výchovná práce s dětmi se smyslovým, tělesným či mentálním postižením
— pomoc při péči o nedospělé děti
— pomoc při zajištění chodu domácností (nákup, běžný úklid, praní, atd.)
— pomoc při vzdělání a výkonu povolání
— doprovod (lékař, úřady, školská zařízení, kulturní a společenské akce)

Cena služby
15 Kč/1 h

Kontakt:
Podané ruce — Společnost pro canisterapii a osobní asistenci 
Malý Koloredov 811
738 02 Frýdek–Místek

Tel.: +420 558 648 134 + 420 558 439 826
+420 558 439 828 — fax +420 558 439 827

Helena Fejkusová, ředitelka, tel.: +420 777 011 059
Jana Rozehnalová, zástupkyně, tel.: +420 777 011 053

Ostrava:
Tel.: +420 777 011 031
Jana Kročilová, zástupkyně

Vážení spoluobčané, přicházejí nejkrásnější svátky roku a my si vám je dovolíme
připravit bez shonu v pohodě. Máme pro vás skvělou nabídku výborných

masných výrobku fa Carbol, drobné cukroví, 1/2 kg za 49,90 Kč a frgále za 60 Kč,
jakožto zajistíme kapra a jiné. Toto vše můžete objednat na tel. č. 558 692 265.

Zároveň děkujeme všem svým zákazníkům za projevenou přízeň a přejme šťastné 
spokojené Vánoce. Pevné zdraví v Novém roce a úspěšný celý rok 2003.

Kročovi
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ zateplování budov ❑

❒ zednické práce ❑

❒ zámkové dlažby ❑

❒ opravy balkónů a teras ❑

❒ renovace bytových jader ❑

❒ malířské a natěračské práce ❑

❒ tesařské práce ❑

❒ pokrývačské práce ❑

❒ klempířské práce ❑

Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group

Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku) 

Tel./fax: 0658/64 75 55 nebo tel.: 0658/62 28 90 — večer 

Mobil: 0608/87 71 65, e–mail: mattys.group@quick.cz

STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ zateplování budov ❑

❒ zednické práce ❑

❒ zámkové dlažby ❑

❒ opravy balkónů a teras ❑

❒ renovace bytových jader ❑

❒ malířské a natěračské práce ❑

❒ tesařské práce ❑

❒ pokrývačské práce ❑

❒ klempířské práce ❑

Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group

Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku) 

Tel./fax: 558 647 555 nebo tel.: 558 622 890 — večer 

Mobil: 608 877 165, e–mail: mattys.group@quick.cz
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PLATBA V HOTOVOSTI OD 10 %.

FFFF IIIIRRRRMMMMAAAA     JJJJAAAANNNN    CCCCAAAARRRRBBBBOOOOLLLL
Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek

tel. 558 627 527 — mobil 602 741 231

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 poskytneme zdarma


