Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 1/2016
ze dne 28. 1. 2016
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Občané: 1
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 28. 1. 2016.
1/2 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 8. 1. 2016
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání:
a) Smlouva na zpracování Územního plánu obce Prasklice byla podepsána.
b) Byly zaslány žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj.
c) Oprava osvětlení bude provedena.
2/2 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Elektronická dražba na dům čp. 56 proběhla dne 19. 1. 2016. Obec nemovitost
vydražila za 22 667,- Kč. Bude třeba dokončit veškeré administrativní a procesní
úkony s tím související.
b) Proběhlo jednání Mikroregionu Morkovsko:
 2. Ročník Mikroregionem na kole proběhne dne 21. 5. 2016.
 Jednání ohledně řešení záležitostí odpadů pokračuje.
c) Občané obdrželi igelitové pytle na svoz plastových obalů, který bude probíhat jednou
měsíčně, první svoz 19. února 2016.
d) Byly uzavřeny pracovní smlouvy na úklid obecního úřadu, na provoz knihovny
a vedení účetnictví, a to za stejných podmínek jako v roce 2015.
e) Ve dnech 18. - 22. 2. 2016 proběhne audit hospodaření Obce Prasklice.
f) Rozpočet roku 2015 - skutečnost příjmů: 3 932 915,- Kč, skutečnost výdajů:
3 279 781,- Kč, zůstatek: 653 134,- Kč bude přesunut jako rezerva do roku 2016.
g) Členové zastupitelstva byli informováni o čerpaných dotacích a nákladech na
pracovníky VPP v roce 2015.
3/2 Schválení rozpočtové změny č. 3/2015
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0.
Usnesení č. 2/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2015.
Usnesení bylo schváleno.

4/2 Schválení rozpočtu na rok 2016
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet na rok 2016, příjmy: 2 984 000,2 984 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0.

Kč, výdaje

Usnesení č. 3/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet na rok 2016.
Usnesení bylo schváleno.
5/2 Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce projednalo obecně závaznou vyhlášku včetně přílohy č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0.
Usnesení č. 4/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů včetně přílohy č. 1 k obecně závazné vyhlášce s platností
od 1. 2. 2016.
Usnesení bylo schváleno.
6/2 Projednání finančních příspěvků na rok 2016
Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé žádosti o finanční příspěvky na rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0.
Usnesení č. 5/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje finanční příspěvky na rok 2016 a to takto:
a) SDH Prasklice - 6 000,- Kč
b) MS Uhřice - Prasklice - 7 000,- Kč
c) Český svaz včelařů Pačlavice - 3 000,- Kč
d) ČMS chovatelů poštovních holubů Prasklice - 5 000,- Kč
e) MŠ Pornice - 20 000,- Kč
f) Hospic na Svatém Kopečku - 500,- Kč.
Usnesení bylo schváleno.
7/2 Různé
a) Komplexní pozemkové úpravy pokračují, zastupitelstvo projednalo přehled pozemků,
které chce obec ponechat ve vlastnictví a které budou použity pro řešení plánu
společných zařízení.
b) Předložena žádost p. Bronislavy Ježové o povolení kácení stromu u nemovitosti čp. 72
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0.
Usnesení č. 6/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje na žádost p. Bronislavy Ježové, majitelky domu
čp. 72 podání žádosti na pokácení stromu nacházejícího se na obecním pozemku

v bezprostřední blízkosti její nemovitosti, a to z důvodu ohrožení nemovitosti - vzhledem ke
zdravotnímu stavu stromu.
Usnesení bylo schváleno.
c) Probíhají práce na Programu rozvoje obce Prasklice, zastupitelstvo souhlasí s vydáním
dotazníku pro občany.
d) Projednána otázka ceníku za služby za pronájem objektů Opleta, hasičská zbrojnice
a prostor obecního úřadu.
e) bude podána žádost na ÚP o vytvoření pracovního místa na VPP pro p. Balka.
f) Setkání s důchodci se uskuteční dne 4. 3. 2016
8/1 Diskuse
V diskusi vystoupil p. Ing. Jež s informacemi ohledně možnosti poskytnutí dotace na hasičské
auto z Ministerstva vnitra ČR.
9/1 Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 1. 2016

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Petr Ulman

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

