
Rada obce Příchovice 
 

Zápis č. 2/2011 
 

ze schůze rady konané dne 18.1.2011 
 
 
 
Přítomní: Jiří Štych, Pavlína Nohavová, Karel Bešta, Ing. Josef Hora, Jiří Larva 
 

1. Rada na svém jednání odsouhlasila prodej multicaru za Kč 25.000,- firmě Stavební 
stroje Plzeň. 

2. Bylo dohodnuto, že vzhledem k ústnímu jednání s pracovníky Odboru územního 
plánování MÚ v Přešticích realizovat změnu č. 1 ÚP jako poslední, další požadavky 
občanů na změnu ÚP již považovat jako podněty pro přípravu nového ÚP. 

3. Rada projednala akci na soukromém pozemku Ostrov Příchovice – koupání otužilců a 
přislíbila pomoc OÚ při dohodnutí podmínek s majitelem Ostrova p. Sýkorou, 
případně další pomoc technického charakteru. 

4. Zamítnut návrh pana Stanislava Duchka na rozpálení bývalého mostu přes řeku na 
Ostrov (majetek obce), dohodla se na nabídnutí mostu k prodeji nebo případné zvážení 
jiného využití. 

5. Projednala současný stav mechanizačních prostředků obce, shledala některé stroje 
jako dostatečně nevyužívané a natolik poškozené a nefunkční, že jejich případné 
znovuzprovoznění by bylo ekonomicky velmi nákladné, proto se dohodla zvážit 
vyřazení nefunkčních strojů a jejich prodej ve stávajícím stavu (štěpkovač – 
neodpovídá zásadám BOZP, zakoupen model bez podavače, pracovníci OÚ na něm 
odmítají pracovat, dále v evidenci vidle jako nástavec k obecnímu traktoru – při 
inventuře k 31.12.2010 nenalezeny, obracečka – nevyužívána, rotačka – dohodnuta 
oprava a sledování jejího využívání během roku. 

6. Rada projednala možnost pořízení vlastních valníků, aby se v budoucnu vyhnula 
případnému placení nájmu při přistavování valníků na odvoz biologického odpadu. 

7. V souvislosti s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců se 
dohodla zachovat výše platů zaměstnanců OÚ (jedná se pouze o platy zaměstnanců 
nikoliv volených zastupitelů, zde dochází ke snížení dle § 3 a přílohy č. 1 nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 1.1.2011) 

8. V návaznosti na bod diskuse z veřejného zasedání ze dne 20.12.2010 ohledně 
vytíženosti jednoho pracovníka OÚ se rada shodla na tom, že traktorista je plně využit 
pouze v zimním období při odklízení sněhu a během roku k vyvážení valníků a 
rozhodla snížit stav zaměstnanců OÚ o jedno pracovní místo z důvodu nedostatečného 
využití obsluhy traktoru celoročně.  

9. Dále rada projednala možnost využívání dotací a vzhledem k nutnosti jejich 
protifinancování určila posloupnost důležitosti v případech, kdy je žádost o dotaci 
podávána do stejného dotačního titulu. 

10. Rada projednala nevyhovující logistiku odvozu tříděných i směsných odpadů, 
rozhodla se pro změnu intervalu vyvážení přistavovaných kontejnerů po dohodě 
s firmou, která zajišťuje svoz odpadu. 

11. Zamítla návrh firmy Galileo na zpracování webových stránek obce, v současné době je 
k dispozici testovací verze nových webových stránek zpracovaných panem Josefem 



Kaslem z Kucín, doporučuje využít možnost zpracování modelu stránek zdarma a 
vyhnout se tak nákladům spojeným s jejich provozováním. 

 
 
V Příchovicích 24.1.2011 
 
         Pavlína Nohavová 
           místostarosta 


