Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice
ze dne 21. 11. 2018
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Občané: 1
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 21. 11. 2018.
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání
Dne 30.10.2018 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva.
2. Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Probíhají jednání ohledně demoličních projektů na č.p. 9 a č.p. 57.
b) 23. 9. 2018 proběhlo „Vítání občánků“.
c) Proběhla oprava dětského hřiště včetně rekonstrukce oplocení.
d) Proběhla částečná oprava krajnic v obci.
e) Dne 17. 10. 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele projektu „Oprava
oplocení hřbitova“.
f) Probíhají jednání ohledně poskytnutí dotací od Zlínského kraje.
g) Dne 28. 10. 2018 proběhl pietní akt ke 100. výročí založení Československé republiky.
h) Dne 31. 10. 2018 proběhla pravidelná kontrola s pověřencem GDPR.
i) Dne 3. 11. 2018 se uskutečnil lampionový průvod v obci pořádaný SDH.
j) Byla provedena přeložka plynového vedení formou opravy.
k) 10. 11. 2018 proběhl první ročník akce PRAGULÁŠ, soutěž vaření kotlíkových gulášů
pořádaný SDH.
l) Ve dnech 20. 11., 27. 11. a 30. 11. 2018 bude v obci provedena deratizace.
3) Projednání a schválení smlouvy - Prasklice - Oprava oplocení hřbitova
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti: 0
a) Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o dílo – Prasklice – Oprava oplocení
hřbitova. Dodavatelem na základě výběrového řízení proběhlého dne 5. 11. 2018 bude
Zdeněk Kroupa, Uhřice 102, 768 33 Morkovice – Slížany za cenu 1 535 290,- Kč vč. DPH.
Usnesení bylo schváleno.
4) Projednání a schválení smlouvy o dílo – Demolice dvou nemovitostí č.p. 9 a č.p. 57
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti: 0

b) Usnesení č.17
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o dílo s firmou Dalibor Kovář, Zborovská
4158, 760 01 Zlín - Demolice dvou nemovitostí č.p. 9 a č.p. 57 za cenu 330 660 Kč + DPH.
Usnesení bylo schváleno.
5) Příprava rozpočtu na rok 2019
Zastupitelstvo projednalo přípravu rozpočtu obce na rok 2019.
6) Různé
a) Byly projednány otázky týkající se provozu knihovny. Roční částka na pořizování nových
knih bude zachována ve stávající výši 10 000 Kč jako maximální. Měsíční odměna za
vedení knihovny bude od 1. 1. 2019 navýšena z 600 Kč na 800 Kč/měsíc.
b) Byly projednány otázky týkající se příprav 130. výročí SDH:
- možnost pořízení nového nábytku do hasičské zbrojnice za cca 30 000 Kč do konce roku 2018,
- starosta obce navrhl členům SDH uspořádat u příležitosti oslav i sraz rodáků obce,
- starosta obce navrhl, jako součást opravy hřbitovní zdi, zřízení malého pietního místa
u příležitosti oslav 130 let založení SDH, sestávajícího se z dochované náhrobní desky
prvního starosty SDH s cedulkou na památku všech zemřelých členů SDH.
c) Dne 8. 12. 2018 se uskuteční rozsvěcení vánočního stromu v obci.
7) Diskuse
a) V diskusi bylo projednáváno zaměstnávání pracovníků pod obcí Prasklice v roce 2019.
b) Po dotazu starosty SDH p. Zdenko Dvořáka byla diskutována otázka možnosti pořízení
vozidla.
8) Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 11. 2018
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Simona Siudová

…………………………….………..

Starosta:

Petr Ulman

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

