Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 4/2015
ze dne 4. 6. 2015
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: Bc. Jaroslav Kupka, Dana Stoklasová, Zdenko Dvořák
Občané: 0
1/4 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 16. 4. 2015
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o řešení prodloužení vodovodního řadu. Bude
dořešeno dle původního projektu jako vodovodní přípojka.
Byla zakoupena nová sekačka. Proběhla oprava cyklostezky. Hejtman Zlínského kraje zaslal
odpověď na dopis, s jehož obsahem starosta členy zastupitelstva seznámil.
2/4 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Proběhlo školení integrovaného záchranného systému, bylo dohodnuto napojení sirény na
KOPIS, v případě potřeby její výměna.
b) Byla dopracována dokumentace jednotky JPO (jmenování velitele, zdravotní vyšetření,
smlouvy se členy).
c) Zaměstnanci obce pracují na smlouvy od 13. 5. 2015 a jejich pracovní poměr končí
30. 11. 2015.
d) Proběhla brigáda na tenisovém kurtu na místním hřišti (doplnění antuky, zavibrování
povrchu, úklid areálu).
e) Proběhly revize hasicích přístrojů a zabezpečovacího zařízení a dětského hřiště.
f) Starosta informoval o setkání starostů okresu Kroměříž.
g) Po jednání Mikroregionu Morkovsko bude vypsáno centrální výběrové řízení na odvoz
a likvidaci odpadu.
h) Kontejner na bioodpad bude dodán v 25.KT. Umístěn bude za budovou bývalé Jednoty.
i) Starosta informoval o jednání s ředitelkou MŠ Pornice paní Tesařovou.
j) Na vývěsku u hřbitova bude znovu umístěn hřbitovní řád, plánek hřbitova včetně jmen
nájemců jednotlivých hrobových míst.
k) V obci byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy. Úvodní jednání proběhne
v Kulturním domě v Pačlavicích dne 8. 7. 2015 od 17 hod. Je třeba navrhnout sbor
zástupců pro jednání.

3/4 Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2014
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č. 17/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice po projednání zprávy schvaluje:
a) Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014, včetně zprávy auditora
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
b) Účetní závěrku obce Prasklice za rok 2014.
Usnesení bylo schváleno.
4/4 Schválení rozpočtové změny č. 1/2015
-viz příloha č. 1
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č. 18/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015.
Usnesení bylo schváleno.
5/4 Schválení kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č. 19/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zastupitelstvo obce Prasklice stanovuje, v souladu s §102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetence starosty obce
k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Na příjmové straně rozpočtu:
a) - navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové
příjmy) do výše 100 000,- Kč. Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu
kromě účelově určených darů.
b) - navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti
o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto prostředky
starosta zapojuje do výdajů.
Na výdajové straně rozpočtu:
a) - navýšení závazného ukazatele do výše 100 000,- Kč v období mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva. Navýšení jednoho závazného ukazatele musí být
kompenzováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby
rozpočtovým opatřením nedošlo ke snížení přebytku nebo ke zvýšení schodku
schváleného (upraveného) rozpočtu.
b) - navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100 000,- Kč a to jen
v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené
organizace, v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále když
včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací, úhrady pokut, penále z rozhodnutí

nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření
je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného ústního odůvodnění.
Zastupitelstvo obce tyto pravomoci schvaluje do konce volebního období 2018.
Usnesení bylo schváleno.
6/4 Projednání a schválení smlouvy na stavební práce – dlažba
Zastupitelstvo projednalo tři cenové nabídky a vybralo na provedení stavební práce – dlažba
před farou, společnost BEDECOS s.r.o, zároveň projednalo a odsouhlasilo smlouvu na
provedení této zakázky. Práce by měli proběhnout do poloviny června.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č. 20/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na stavební práce – dlažba před farou a to
firmu BEDECOS s.r.o. za cenu 296 tis. Kč s DPH.
Usnesení bylo schváleno.
7/4 Příprava akce Mikroregionem na kole
Dne 6. 6. 2015 proběhne od 9 do 15 hod. akce Mikroregionem na kole. Stanoviště bude
umístěno před hasičskou zbrojnicí. Občerstvení bude zajišťovat Ing. Jiří Vdoleček, Lubomír
Dosoudil, Vladimír Fejkus, Petr Ulman, Ing. Josef Jež a členové SDH.
8/4 Mandátní smlouva s Ing. Jaroslavem Skácelem na odborného zástupce – kanalizace
Byl projednán nový návrh mandátní smlouvy s Ing. Skácelem jako odborným zástupcem na
provoz kanalizace.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č. 21/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje nový návrh mandátní smlouvy s Ing. Jaroslavem Skácelem.
Usnesení bylo schváleno.
9/4 Schválení nařízení obce č. 3/2015- tržní řád
Zastupitelstvo projednalo návrh nařízení obce č. 3/2015 – Tržní řád, byla přednesena
důvodová zpráva k vydání tržního řádu a projednány zásady proporcionality tohoto nařízení.
Po té bylo toto nařízení v navrhované podobě schváleno.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č. 22/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce č. 3/2015- Tržní řád.
Usnesení bylo schváleno.

10/4 Různé
a) Do altánu u dětského hřiště budou zakoupeny 2 lavičky.
b) Proběhla výměna počítačů na obecním úřadě.
c) Dne 27. 6. 2015 proběhne akce Železný hasič.
d) Na podzim bude provedena deratizace obce.
e) Byla schválena doručovací adresa pro místní organizaci ČSCHDZ na OÚ.
f) Byla projednána pozvánka na Hry bez hranic v obci Dřínov.
11/4 Diskuse
12/4 Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 6. 2015

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Petr Ulman

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

Příloha č. 1

