Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 1/2018
ze dne 19. 1. 2018
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveny: Ing. Jonášová, Hašková
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 19. 1. 2018.
1/7 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 7. 12. 2017
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
a) Úkol bodu 7/3/b) splněn.
b) Zůstává úkol zajištění zavětrování nové střechy v Opletě.
- odpovědná osoba: L. Dosoudil
c) 9. 12. proběhl turnaj mikroregionu v sálové kopané – obsadili jsme 5. místo.
d) Stížnost paní Juřenové na upadlý svod okapu na nemovitosti č.p. 87, vlastník po
urgentním dopisu OÚ opravil.
e) Dle plánu inventur byly provedeny inventury obce.
2/7 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Proběhlo jednání se společností BIOPAS týkající se problematiky likvidace plastových
odpadů, na rok 2018 bude uzavřen nový dodatek smlouvy.
b) Starosta informoval o účasti na výroční schůzi SDH konané dne 12.1.18.
c) Proběhlo jednání s úřadem práce o využití pracovníků na VPP na rok 2018.
d) Se zástupci Zlínského kraje a starosty obce byla při osobním jednání dne 10.1.18
prodiskutována socioekomická analýza specifické oblasti Morkovsko-Koryčansko.
3/7 Projednání a schválení finančních příspěvků zájmovým organizacím
Členové zastupitelstva projednali a schválili finanční příspěvky na rok 2018. Zároveň
proběhla kontrola využití příspěvků jednotlivými organizacemi za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 1/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje finanční příspěvky na rok 2018 takto:
a) MŠ Pornice – 20 000 Kč
b) Myslivecký spolek Uhřice-Prasklice – 7 000 Kč
c) ČMS chovatelů poštovních holubů Prasklice – 5 000 Kč
d) Český svaz včelařů, spolek Pačlavice – 5 000 Kč
e) SDH Prasklice – 10000 Kč
Usnesení bylo schváleno.

4/7 Projednání plánu práce na rok 2018
Zastupitelstvo podrobně projednalo jednotlivé akce plánované na rok 2018, pro každou akci
bude stanovena pracovní skupina, která se na realizaci akce bude podílet.
Investiční akce:
a) Oprava hřbitovní zdi – probíhá příprava projektu a příprava žádosti o dotaci z MZe
b) Oprava vodárny, včetně elektroinstalace /Vdoleček, Dosoudil/
c) Oprava fasády zadní strany hasičské zbrojnice /Jež, Dvořák/
d) Oprava rozvodů vody Opleta /Fejkus, Vdoleček/
e) Oprava a nátěr fasády OÚ
f) Vybudování přístřešku na materiál SDH, kotec pro umístění toulavých psů,
elektroinstalace do dílny a garáže na dvoře OÚ
Kulturní a společenské akce:
a) 2.3. Beseda s důchodci
b) 10.3. PRAKOŠT – Prasklický košt slivovic a ovocných pálenek 4. ročník
c) 26.5. Mikroregionem Morkovsko na kole - závěr akce areál Opleta
d) 30.6. Prasklický železný hasič
e) 27. - 29.7. Hody
f) 2. ročník turnaje o putovní pohár starosty obce v nohejbale a minikopané – předpoklad
červenec, datum bude upřesněno
g) 9.9. Výroční pouť na poutní místo Křéby – 10 let od znovu posvěcení poutního místa
5/7 Různé
a) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovou změnou č. 4/2017, zastupitelstvo
bere rozpočtovou změnu č. 4/2017 na vědomí.
b) Zastupitelstvo projednalo možné způsoby řešení údržby veřejných ploch v obci
v případě, že nebude možné najít vhodné kandidáty na VPP. Bude dořešeno na dalším
jednání OZ.
c) Byly projednány žádosti na kácení smrku na veřejném prostranství vedle domu paní
Přecechtělové a ořechu na dvoře bývalé budovy JEDNOTA, a to z bezpečnostních
důvodů.

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 1. 2018
Zapisovatel: Vladimír Fejkus

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…………………………….………..

Starosta:

Ing. Josef Jež

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

