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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Vážení spoluobčané,
závěr roku nás opět vybízí k zastavení a k ohlédnutí zpět, abychom zhodnoti-

li končící rok a přijali nové úkoly.
Po komunálních volbách v roce 2002 se výrazně změnilo složení zastupitelstva

obce a politická situace v obci se vyhrotila v určité napětí. Je mi líto, že k této si-
tuaci došlo, a jsem rád, že většina členů zastupitelstva přispěla k jejímu zklid-
nění.

Také finanční situace obce se výrazně zlepšila díky přijetí úvěru od České spo-
řitelny na poslední splátky půjčky Státnímu fondu životního prostředí. Díky to-
mu poklesla již letos dluhová služba pod hranici 15 %, která je limitující pro
přiznání dotací na jednotlivé projekty. Přípravné práce na těchto projektech již
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byly zahájeny a budou dokončeny v příštím roce. Zpracovává se například za-
dání změny územního plánu, projekty na dvě etapy výstavby chodníků, z nichž
první by mohla být realizována v roce 2004, připravuje ze zpracování projektu
na vybudování informačního centra v obci. Dále předpokládáme, že bude dokon-
čena stavba zvoničky na hřbitově a provedena úprava vstupní části hřbitova.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo svými připomínkami a náměty přispěli ke
zlepšení vzhledu naší obce. Přál bych si, aby naše obec byla každému z nás pří-
jemným domovem.

Přeji všem radostné prožití vánočních svátků a do roku 2004 pevné zdraví
a velkou míru lásky a porozumění.

Ing. Jindřich Vymětalík

Návrh rozpočtu obce
Příjmy (v tis. Kč) 7 743,00
V tom: Daňové příjmy 5 533,00

Nedaňové příjmy 530,00
Kapitálové příjmy 146,00
Přijaté dotace 1 534,00

Výdaje (v tis. Kč) 7 743,00
V tom: Místní komunikace

– projekty 73,00
Dopravní obslužnost 70,00
Mateřská škola 1 846,00
Základní školy 600,00
Obecní knihovna 60,00
Kultura 15,00
Bytové hospodářství 6,00
Veřejné osvětlení 60,00
Provoz hřbitova 270,00
Ochrana ovzduší 200,00
Sběr a svoz odpadů 420,00
Péče o vzhled obce 70,00
Rajmaneum 180,00
Pečovatelská služba 100,00
Požární ochrana 160,00
Zastupitelstvo obce 480,00
Místní správa 1 714,00
Finanční operace 14,00
Splátky úvěrů 420,00
Splátky penále SFŽP 220,00
Kapitálové výdaje 765,00

Úřední dny na OÚ Pražmo
o vánočních svátcích

pondělí 22. 12. 2003 od 8 do 17 hod.
pondělí 29. 12. 2003 od 8 do 17 hod.
V ostatních dnech bude obecní úřad

uzavřen, nejbližším úředním dnem po
vánočních svátcích je pondělí 5. 1. 2004.

Plán jednání
zastupitelstva
v 1. pololetí 2004
15. 2. 2004 — rozpočet obce na rok

2004
— vyhodnocení nákladů

na požární ochranu
— veřejně prospěšné práce

v obci

18. 3. 2004 — provoz mateřské školy
— rozvoj obecní knihovny
— energetický audit obce

13. 5. 2004 — činnost pastevního sdru-
žení

— aktivity Sdružení obcí
povodí Morávky
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24. 6. 2004 — závěrečný účet obce za

rok 2003
— plán jednání zastupitel-

stva obce v 2. pol. 2004

Všechna zasedání zastupitelstva se
uskuteční v hasičské zbrojnici, začátek
je vždy v 17 hodin. Každé zasedání za-
stupitelstva je veřejné, proto srdečně
zveme všechny občany. Přesný pro-
gram každého jednání bude vždy vy-
věšen na úřední desce a na všech vý-
věsních tabulích v obci.

Činnost sociálního
a kulturního výboru
v roce 2003

Milou náplní činnosti sociálního
a kulturního výboru jsou návštěvy ju-
bilantů a vítání malých občánků. Neji-
nak tomu bylo i v tomto roce. Narodi-
lo se nejméně dětí za posledních 5 let,
a to pět, z toho dvě holčičky a tři kluci,
bylo jedno vítání občánků v květnu
2003. Rodiče dostali obálku s hotovos-
tí, kytičku, fotografii a poukázky od
sponzora pana Chalupy na zboží, kte-
ré si mohli vybrat v jeho prodejně.

Letos bylo 20 jubilantů, z toho 11 še-
desátiletých, kteří obdrželi blahopřá-
ní. Jubilanty od 70 let navštěvují členo-
vé výboru s kytičkou a dárkovým balíč-
kem. Celkem se uskutečnilo 9 tako-
vých návštěv, z toho bylo 5 návštěv při
výročí 70 let, 2 návštěvy při výročí 75
let a jedna návštěva při 85. výročí. Jed-
na návštěva byla zvláštní, protože se
týkala nejstarší občanky Pražma deva-
desátidevítileté paní Aloisie Miarkové,
která ale v tomto roce zemřela.

Břetislav Zbořil

Z jednání zastupitelstva
obce

Úprava rozpočtu — Zastupitelstvo
obce schválilo další úpravu rozpočtu
na rok 2003, která spočívá v jeho navý-
šení na částku 8 268 tisíc Kč.

Rozpočtové provizorium — Návrh
rozpočtu na rok 2004 je již zveřejněn
a definitivně bude schválen na únoro-
vém zasedání zastupitelstva. Do této
doby se hospodaření obce řídí rozpo-
čtovým provizoriem, které činí za kaž-
dý kalendářní měsíc 1/12 upraveného
rozpočtu roku 2003.

Smlouva s ČSAD — Zastupitelstvo
obce schválilo uzavření smlouvy o za-
jištění dopravní obslužnosti v roce
2004 s ČSAD Frýdek–Místek a. s. Přís-
pěvek na ztrátovost dopravy poklesnul
na 70 tisíc Kč.

Změna územního plánu — Urba-
nistické středisko Ostrava připravuje
zadání změny územního plánu obce.
Žádáme občany, kteří by ještě chtěli
předložit konkrétní návrh na změnu,
aby tak učinili co nejdříve.

Cena stočného
je pro rok 2004 stanovena ve výši

15 Kč/m3.
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Hasiãsk˘ ples
24. 1. 2004 v hotelu Travný

Předprodej vstupenek: Jan Toman, Pražmo 176
Srdečně zvou hasiči.

Zápis do 1. třídy
proběhne v Základní škole Raškovice ve dnech

4. a 5. února 2004
v době od 13.00 do 16.00 hodin.
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LEDEN 2004
3. 1. ŽELARY v 17.30 hod., příst., 150 min.
Krutý příběh něžné lásky ČR, SR a Rakousko
v hl. roli Aňa Geislerová. Přijďte se podívat Vy,
kterým to nevyšlo v prosinci, nebudete litovat!

10. 1. PRCI, PRCI, PRCIČKY — SVATBA v 17.30
hod., příst. 12 let, délka filmu 100 min.
Další příběh úspěšné sexy komedie USA, při
které se jako obvykle nudit nebudete.

17. 1. MATRIX REVOLUTIONS v 17.30 hod.,
příst. 12 let, 130 min.
Třetí pokračování úspěšného sci-fi zpracování
USA.

21. 1. HLEDÁ SE NEMO v dopol. hod. pro MŠ
a ZŠ. Délka filmu 87 min.

KINO RA·KOVICE

Krásný animovaný příběh USA ze studia Walta
Disneye. Poutavý příběh odehrávající se v pod-
mořském světě.

24. 1. LIGA VYJÍMEČNÝCH v 17.30 hod., pří-
stupný, 110 min.
Fantastický dobrodružný film USA, SRN a VB.
V hl. roli Sean Connery. Film je směsicí výběrů
z filmů — Kapitán Nemo, Doktor Jekyll a Hyde,
románu Drakula a mnoha jiných. Vše je zajíma-
vě sladěno a zpracováno — přijďte se sami pře-
svědčit.

31. 1. ROZVOD PO FRANCOUZSKU v 17.30
hod., příst. 12 let, 118 min.
Smutná komedie USA a VB. Film se vyznačuje
vytříbenou obrazovou kvalitou, prvotřídním
hereckým obsazením a zajímavými postřehy na
dané téma.

Vážení diváci, předkládáme vám následující program na LEDEN 2004.
Cena vstupenek je stále stejná: 32, 34, a 36 Kč +1 Kč příplatek na fond kinematografie.

Daniela Serafinová, finanční poradce
ČMSS a. s., Raškovice 519, 739 04,
tel.: 558 692 784, mob.: 607 505 911
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❒ vrata, brány, závory
❒ pohony včetně
❒ dálkového ovládání
❒ rolety, žaluzie
❒ sítě proti hmyzu
❒ centrální vysavače
❒ plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz 

Potřebujete?
— Rychle a výhodně prodat dům, chatu, pozemek nebo les?
Nemovitosti můžeme i sami vykoupit a v hotovosti zaplatit.

— Půjčku v hotovosti bez ručitele a na počkání?

— Výhodnou hypotéku? Úrok od 4,6 %
Bez úspor a obav, můžete ihned lépe bydlet.

Poradíme, jak lze na hypotéce ušetřit, včetně daňových úlev.

— Vydělat peníze a mít stabilní příjem?

Konzultace a 100% právní servis zdarma.
Vše můžete u nás zajistit. Přesvědčete se o tom. Stačí jen zavolat

Realitní kancelář KING
ul. TGM 1131 Frýdek–Místek (naproti katastrálnímu úřadu)

Tel. 558 333 200, 608 333 200


