Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 2/2017
ze dne 16. 3. 2017

Místo: místnost OÚ
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: Ing. Jonášová Marie
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva.
1/2 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 19. 1. 2017
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého zasedání.
a)
b)
c)
-

Složení slibu nového zastupitele neproběhlo, p. Škrabalová na funkci rezignovala.
Proběhly inventury
Starosta seznámil zastupitele s vyplácením příspěvků jednotlivým organizacím
MŠ Pornice – 20 000,- Kč

-

Český svaz včelařů, ZO Pačlavice – 3 000,- Kč

-

ČMS chovatelů poštovních holubů Prasklice – 5 000,- Kč

-

Myslivecké sdružení Uhřice - Prasklice – 7 000,- Kč
SDH Prasklice – 10 000,- Kč

-

Čmeláček – 0,- Kč

2/2 Složení slibu nového zastupitele
Vzhledem k tomu, že nově jmenovaný zastupitel p. Marek Michalík se nedostavil, bude písemně
informován, aby se vyjádřil, zda členství v zastupitelstvu přijme nebo zda na svou funkci rezignuje.
3/2 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Ve dnech 21. - 23. 2. 2017 proběhl audit hospodaření, nebyly shledány žádné chyby ani
nedostatky.
b) Byl zakoupen zahradní traktor STARJET EXCLUSIVE UJ 102-22. Bude dodán koncem
března za cenu 122 000,- Kč. Proběhla oprava stávajícího traktoru za cenu 18 000,- Kč,
který bude používán pouze k přepravě nákladu. Křovinořezy jsou opraveny. Sekačka je
momentálně v servisu.
c) Dne 9. 2. 2017 proběhlo školení starostů.

d) Proběhlo jednání s Úřadem práce s požadavkem na 3 pracovníky. Schváleni byli
2 pracovníci - p. Lysáková a p. Balko s nástupem od 15. 3. 2017. Smlouva s nimi byla
uzavřena na 12 měsíců.
e) Dne 18. 2. 2017 proběhlo jednání s Lesy ČR ohledně čištění Švábského potoka, společná
schůzka i se zástupci vodoprávního úřadu proběhne dne 29. 3. 2017.
f) Dne 15. 2. 2017 proběhlo veřejné projednání Územního plánu v sále obecního úřadu.
g) Starosta jednal s p. Jaromírem Jančekem ohledně pořízení nových světel veřejného osvětlení.
Pořizovací hodnota jednotlivého světla by byla cca 8 000,- Kč. Prozatím odloženo.
h) Na besedu s důchodci se dostavilo 34 osob, akce proběhla úspěšně, reakce pozvaných byly
pozitivní.
i) Dne 11. 3. proběhl 3. ročník Koštu slivovice a ovocných pálenek v Prasklicích – dodáno
bylo 46 vzorků. Účast asi 60 návštěvníků.
j) Dne 16. 3. proběhl ořez vytipovaných stromů, cena se pohybovala od 2 500,- Kč do 3 000,Kč za strom.
4/2 Informace o jednání s majitelem Uhřického mlýna
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o jednání s novým majitelem Uhřického mlýna.
Majitel by chtěl vyčistit odtokovou stoku kolem jeho nemovitosti. Tato stoka se nachází na
pozemcích obce Prasklice, zastupitelstvo s těmito úpravami souhlasí.
5/2 Schválení průběhu inventur a inventurní zprávy
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0.
Usnesení č. 4/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje průběh a výsledky inventur a inventurní zprávu za rok
2016.
Usnesení bylo schváleno.
6/2 Odkoupení pozemku p.č. 5016/187 a 776
Byla projednána žádost paní Andrey Dosoudilové o prodej pozemku p.č. 5016/187 a 776. Po dobu
vyvěšení záměru nebyla podána žádná reakce. Byl vypracován znalecký posudek, který tyto dvě
parcely ohodnotil na částku 135 390,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem za tuto cenu s tím, že
do prodejní smlouvy bude zapracována podmínka, že do 5 let bude na těchto pozemcích postavena
a zkolaudována nemovitost k bydlení.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 5/2017
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 5016/187 a 776 o výměře 3 543 m2 za celkovou
částku 135 390,- Kč dle znaleckého posudku č.3869-31/17.
Usnesení bylo schváleno.

7/2 Plán práce
-

bude provedena oprava elektrických rozvodů v budově areálu Opleta
zbudování nové odstavné zpevněné plochy na místě zbouraného domu č. 56 - Machařovo
bude provedena oprava chlévů na č.p. 20

8/2 Diskuse
9/2 Závěr

Zápis byl vyhotoven dne 25. 3. 2017

Zapisovatel:

Stoklasová Dana

Ověřovatelé zápisu: Ulman Petr

Starosta:

…......................................................................
…......................................................................

Fejkus Vladimír

.........................................................................

Ing. Vdoleček Jiří

….....................................................................

