Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 1/2016
ze dne 8. 1. 2016
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: Číhal Patrik, Fejkus Vladimír
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 8. 1. 2016.
1/1 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 21. 12. 2016
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání:
a) Revize plateb nájemného za hroby na místním hřbitově probíhá, zbývá cca 4-5
neuhrazených plateb.
2/1 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Probíhá aktualizace vyhlášky – výběr poplatků za komunální odpad, vyhláška je
připravena a bude vyvěšena na úřední desce.
b) Proběhla registrace E-dražby na prodej domu č.p. 56, jistina byla uhrazena.
c) Smlouva na svoz plastových obalů v igelitových pytlích byla podepsána, odvoz bude
probíhat od února 2016, občané budou o této skutečnosti informováni.
d) Starosta podal členům zastupitelstva informace o plnění rozpočtu obce za rok 2015.
3/1 Územní plán obce
Výběrové řízení na zpracovatele územního plánu obce proběhlo.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0.
Usnesení č. 1/2016
Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo a schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Zpracování návrhu Územního plánu obce Prasklice“ Ing. Arch. Milana
Kroumana, Kollárova 629, 767 01 Kroměříž a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem za cenu 90 tis. Kč včetně DPH.
Usnesení bylo schváleno.
4/1 Různé
a) P. Vylíčil dobudoval vodovodní přípojku a následně s ním bude podepsána smlouva
o zřízení věcného břemene.

b) Bude provedena oprava veřejného osvětlení nad bývalou zastávkou u bývalého
vlakového nádraží, dnes cyklostezky.
c) Starosta obce vyzval členy zastupitelstva, aby podaly návrhy na investice do rozpočtu
obce na rok 2016.
5/1 Diskuse
V diskusi členové zastupitelstva podávali a diskutovali o rozpočtu obce na rok 2016.
6/1 Závěr
Příští jednání zastupitelstva: 28. 1. 2016

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 1. 2016

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Zdenko Dvořák

…………………………….………..

Starosta:

Ing. Josef Jež

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

