Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 9/2016
ze dne 15. 12. 2016
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Ulman, p. Číhal, p. Dosoudil, p. Dvořák
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 15. 12. 2016
1/9 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 24. 11. 2016
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
2/9 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Rozsvěcení vánočního stromu proběhlo dne 3. 12. 2016.
b) Proběhl turnaj v kopané Mikroregionu Morkovsko.
c) Dne 10. 11. 2016 se uskutečnila beseda o historii obce Prasklice.
d) Obec obdržela průkaz energetické náročnosti na budovu OÚ.
e) Byl vypracován znalecký posudek zhodnocení zdravotního stavu vybraných stromů,
rostoucích na obecních prostranstvích a tyto byly zařazeny do systému „stromy pod
kontrolou“.
f)

Ing. Skácel zaslal výpověď mandátní smlouvy, zabývající se evidencí provozu obecní
kanalizace – nutné zajistit náhradu, již pro lednová hlášení

3/9 Projednání a schálení rozpočtu na rok 2017
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0.
Usnesení č. 31/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet na rok 2017.
Usnesení bylo schváleno.

4/9 Informace z kompexní pozemkové úpravy Pačlavice
Starosta seznámil zastupitele s návrhem nové katastrální hranice mezi katastrem Pačlavice a
Prasklice, který byl navržen v rámci KOPU Pačlavice.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0.
Usnesení č. 32/2016
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s návrhem nové katastrální hranice mezi katastry
Pačlavice a Prasklice.
Usnesení bylo schváleno.
5/9 Různé
a) Bude vydán obecní zpravodaj za rok 2016.
b) Obec obdržela dodatek smlouvy od firmy BIOPAS na pytlový sběr plastových odpadů
na rok 2017.
c) Proběhla deratizace kanalizace a její vyhodnocení, včetně mapových podkladů.
d) Členové zastupitelstva byli seznámeni se změnou Nařízení vlády o odměnách členů
zastupitelstev.
6/9 Diskuse
7/9 Závěr

Zápis byl vyhotoven 17. 12. 2016
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Jež Josef

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

