Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 2/2018
ze dne 22. 2. 2018
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluvení: p. Hašková Hana, p. Fejkus Vladimír
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 22. 2. 2018.
1/2 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 19. 1. 2018
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
a) Zůstává úkol zavětrování střechy v areálu Opleta, odpovědnou osobou je p. Dosoudil.
b) Oprava hřbitovní zdí – dotace z MZe nebyla získána, veškerá dokumentace je
zpracována, bude se jednat o možnosti realizace z rozpočtu obce.
2/2 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Zastupitelstvo projednalo dvě cenové nabídky na deratizaci obce a projednalo stav
výskytu hlodavců, deratizace bude provedena v podzimních měsících.
b) Ve dnech 12. 2. – 14. 2. 2018 proběhl audit obce.
c) Starosta obce informoval členy zastupitelstva o školení týkající se Ochrany osobních
údajů – GDPR včetně povinností, které obec čekají po nabytí platnosti tohoto nařízení
25.5.
d) Ve dnech 3. a 4. února proběhl v Prasklicích workshop studentů architektury a obnovy
památek VUT Brno, studenti pracovali na architektonickém řešení možného využití
a rekonstrukce nemovitosti č.p. 20 a 83 (bývalý Plškův grunt).
3/2 Projednání finančních příspěvků sociálním organizacím
Předloženy 2 žádosti o příspěvky.
4/2 Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2017
Členové zastupitelstva byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 5/2017. Zároveň starosta
podal informace o plnění rozpočtu obce za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 2/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.
Usnesení bylo schváleno.

5/2 Projednání dodatku č. 2 a č. 3 s firmou BIOPAS
Zastupitelstvo obce projednalo návrhy dodatků č. 2 a 3 s firmou BIOPAS.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 3/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatek č. 2 a dodatek č. 3 ke smlouvě
č. 57/201/15 o sběru, odvozu a využití odpadu ze dne 14. 12. 2015.
Usnesení bylo schváleno.
6/2 Projednání a schválení inventurní zprávy
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s inventurní zprávou za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 4/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje průběh a výsledky inventur a inventurní zprávu
za rok 2017.
Usnesení bylo schváleno.
7/2 Projednání plánu práce a přípravy jednotlivých akcí
Členové zastupitelstva projednali plán práce na rok 2018, včetně přípravy jednotlivých akcí.
8/2 Různé
Zastupitelstvo projednalo možnosti řešení na zaměstnance obce. V letošním roce se zatím
nevyskytla žádná reálná možnost využít pracovníky přes program ÚP. Proto se OZ rozhodlo
přijmout dva zaměstnance na dobu určitou, a to od 1.3. do 31.12. 2018. Na tato místa byli
vybráni p. Balko a p. Lysáková.
9/2 Diskuse
V diskusi byla řešena příprava besedy s důchodci a PRAKOŠTU.
10/2 Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 2. 2018
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

