Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 3/2014
ze dne 11. 12. 2014
Místo: místnost OÚ
Přítomno 7 členů zastupitelstva, p. Bc. Kupka: příchod 18,35 hod., zastupitelstvo je schopno
usnášení
Omluveni: p. Dana Stoklasová, p. Petr Ulman
Občané: 1
1/3 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 27. 11. 2014
4/2 Řešení prodloužení vodovodního řádu - obec bude pokračovat v řešení v 1/2015.
7/2 Oficiální žádost na zrušení plynové přípojky č. p. 66 byla na RWE odeslána
dne 11. 12. 2014
- revize plynových spotřebičů byla provedena dne 3. 12. 2014
- vypracování požárního řádu obce a krizového plánu obce – 1/2015
2/3 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva a veřejnost o činnosti obecního úřadu:
- probíhají revize, proběhla schůzka s Ing. Skácelem.
3/3 Schválení provozního řádu dětského hřiště
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem provozního řádu dětského hřiště.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č. 13/2014:
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje provozní řád dětského hřiště.
Usnesení bylo schváleno.
4/3 Projednání rozpočtových změn
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se změnami rozpočtového opatření, a to v položce
příjmy a výdaje ve výši 159 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0.
Usnesení č. 14/2014:
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje rozpočtové opatření.
Usnesení bylo schváleno.

5/3 Plán práce na rok 2015, příprava rozpočtu
Starosta obce vyzval členy zastupitelstva, aby v co nejkratším termínu podali návrhy na plán
práce a rozpočet na rok 2015. Na zastupitelstvu v lednu 2015 bude schválen rozpočet na nový
rok.
6/3 Plán inventur a jmenování inventarizační komise
Usnesení č. 15/2014:
Starosta obce jmenuje inventarizační komisi ve složení:
Předseda: Zdenko Dvořák
Členové: Ing. Marie Jonášová, Vladimír Fejkus, Lubomír Dosoudil, Bc. Jaroslav Kupka
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Usnesení bylo schváleno.
7/3 Různé
Usnesení č. 16/2014:
Zastupitelstvo obce Prasklice souhlasí:
a) s navýšením příspěvku na dopravní obslužnost (na základě zprávy Zlínského kraje)
b) s příspěvkem ve výši 5 tis. Kč – ZO CHPH Prasklice
c) s příspěvkem ve výši 5 tis. Kč Mysliveckému sdružení Prasklice – Uhřice
d) s tím, že na pracovní pozici uklízečka na obecním úřadu v Prasklicích byla vybrána
p. Dana Stoklasová. S výše uvedenou bude uzavřena dohoda o provedení práce
od 1. 1. 2015 s pracovním úvazkem 2 hod. týdně a odměnou ve výši 150,- Kč/ hod.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Usnesení bylo schváleno.
Dne 16. 12. 2014 proběhne valná hromada Mikroregionu Morkovsko. Zúčastní se starosta
obce Ing. Vdoleček.
Dne 3. 1. 2015 proběhne turnaj v malé kopané Mikroregionu Morkovsko. Obec Prasklice se
zúčastní.
Usnesení č. 17/2014:
Zastupitelstvo obce Prasklice souhlasí, aby dohoda o provedení práce s hospodářkou obce
paní Marcelou Obornou byla uzavřena i na rok 2015, s měsíční odměnou ve výši 6 300,- Kč
a s úředními hodinami: Středa 16, 00 - 19,00 hod.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Usnesení bylo schváleno.
8/3 Diskuse
V diskusi vystoupila p. Pekařová s dotazem ohledně výstavby nové kanalizace a napojení na
čistírnu odpadních vod. Starosta obce jí podal vysvětlení s tím, že zastupitelstvo obce hodlá
tuto problematiku řešit v následujících letech.
Pan Dvořák požádal o dořešení nákupu dveří do hasičské zbrojnice.

9/3 Závěr
Příští jednání zastupitelstva se předpokládá dne 22. 1. 2014 v 18,00 hod. budova obecního
úřadu.
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 12. 2014
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Vladimír Fejkus

…………………………….………..

Zdenko Dvořák

……………………………………...

Starosta: Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

