Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 8/2016
ze dne 24. 11. 2016
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Ulman Petr, p. Číhal Patrik
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 24. 11. 2016
1/8 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 27. 10. 2016
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
2/8 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Dne 10. 11. se uskutečnilo školení starostů DSO Mikroregionu Morkovsko.
b) Dne 11. 11. proběhlo položení věnce k pomníku padlých u příležitosti Mezinárodního
dne válečných veteránů.
c) Byly zakoupeny a nainstalovány světelné řetězy na dvě lípy před OÚ pro vánoční
výzdobu.
d) Probíhá montáž okrasného zábradlí před farní budovou a výměna plynových topidel
na schodišti OÚ a v budově č.p. 68.
e) S Lesy ČR se řeší bobry poškozené topoly v břehovém porostu.
f) Práce na novém územním plánu obce pokračují.
3/8 Příprava rozpočtu na rok 2017
Starosta obce a jednotliví členové zastupitelstva podali návrhy na rozpočet obce na rok 2017.
Do rozpočtu budou zahrnuty výdaje na:
- Vybudování parkoviště a úprava prostranství po demolici č.e. 56
- Příspěvek farnosti na opravu fasády kostela
- Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace v areálu Opleta
- Údržba OÚ, vnitřní výmalba, natření oken, vybavení malé zasedačky atd.
- Rekonstrukce č.p. 20 a č.p. 83
- Odborné ošetření stromů v obci a další drobné investice.
Schválení rozpočtu by mělo proběhnout na zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2016.

4/8 Různé
a) Dne 3. 12. 2016 od 18,00 hod. proběhne rozsvěcení vánočního stromu v obci.
b) Dne 9. 12. 2016 od 18,00 hod. se v sále obecního úřadu uskuteční přednáška
s prezentací o historii obce - „Prasklice tak šel čas“.
c) Dne 26. 11. 2016 proběhne turnaj Mikroregionu v malé kopané.
5/8 Diskuse
V diskusi probíhala příprava na jednotlivé akce, které se uskuteční do konce roku 2016.
7/8 Závěr

Zápis byl vyhotoven 25. 11. 2016
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudíl

……………………………………….

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

