Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 4/19
ze dne 19. 6. 2019
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Stoklasová, odchod v 19,00 hod.
Občané: 1
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 19. 6. 2019.
1/4 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání
Úkoly splněny.
2/4 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Probíhají jednání s firmami, které zprostředkovávají dotace.
b) Probíhá úprava webových stránek obce.
c) V rámci akce „Mikroregionem na kole“ projelo obcí Prasklice 330 účastníků.
d) Oprava hřbitovní zdi probíhá.
e) Dojde ke změně dodavatele elektřiny a plynu pro obec.
f) Proběhla demolice domů č.p. 57 a č.p. 9. Při demolici č.p 9 došlo ke zřícení vrcholové
části štítu nemovitosti č.p. 10. Zastupitelstvo se dohodlo na jednání s majiteli
o uhrazení opravy zřícené části štítu, včetně oplechování střechy.
g) Dne 13. a 16. 6. 2019 došlo k protržení mezí a zaplavení cyklostezky. Úklid
cyklostezky byl dohodnut s Agrodružstvem Tištín, z jehož pozemků osetých kukuřicí
k tomuto zaplavení došlo.
h) Na dětské hřiště byl pořízen stůl na stolní tenis za 20 190,- Kč. Instalace proběhla dne
18. 6. 2019 a ještě téhož dne došlo k jeho poškození. Cenu opravy předběžně 14 000,- Kč
uhradí rodiče dětí, kteří škodu způsobili.
3/4 Projednání a schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2018
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č. 16/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez výhrad účetní závěrku a závěrečný účet obce
za rok 2018.
Usnesení bylo schváleno.

4/4 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2019
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č. 17/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.
Usnesení bylo schváleno.
5/4 Projednání a schválení investičních záměrů na rok 2020
Zastupitelstvo projednalo investiční záměry na rok 2020:
a) Demolice domu č.p. 50 a budovy bývalé Jednoty č.p. 136, včetně možnosti získání
dotace od Zlínského kraje.
b) Možnost získání dotace na Zeleň intravilán.
c) Projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
d) Projekt na rekonstrukci domu č.p. 20.
e) Projekt na využití pozemku po bývalé Jednotě – výstavba nemovitosti s bytovými
jednotkami a technickým zázemím obce.
6/4 Různé
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č.18/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 76 a 73/5 po
demolici č.p. 9, a to jako stavební parcelu.
Usnesení bylo schváleno.
7/4 Diskuse
8/4 Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 6. 2019
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Simona Siudová

…………………………….………..

Starosta:

Petr Ulman

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

