Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 4/2017
ze dne 2. 6. 2017
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluven: p. Ulman Petr
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 2. 6. 2017.
1/4 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 20. 4. 2017
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
a) Územní plán obce byl schválen.
b) Úkol bodu 7/3/b) trvá do jednání příštího zastupitelstva.
2/4 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Paní Anna Staňková ukončila činnost vedení místní knihovny. Obecní zastupitelstvo
děkuje paní Staňkové za dlouholetou práci (32 let) a obec jí udělila čestné uznání.
Novou knihovnicí bude p. Vinklárková.
b) Proběhla revize hasicích přístrojů.
c) Akce na kolech - Za krásami Mikroregionu Morkovsko byla úspěšná, obcí Prasklice
projelo 273 účastníků.
d) Dne 27. 5. 2017 proběhlo kácení máje.
e) Dne 28. 5. 2017 proběhlo vítání občánků.
f)

Do kanceláře OÚ byla zakoupena nová tiskárna.

3/4 Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2016
Starosta seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem obce a s účetní závěrkou za rok 2016.
Zastupitelstvo hlasovalo o schválení závěrečného účtu a účetní závěrce.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.

Usnesení č.9/2017
Zastupitelstvo po projednání schvaluje závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2016, a to
bez výhrad.
Usnesení bylo schváleno.
4/4 Schválení rozpočtové změny č. 1/2017 a č. 2/2017
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovou změnou č. 1/2017 a č. 2/2017.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 10/2017
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí a schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2017
a č. 2/2017.
Usnesení bylo schváleno.
5/4 Průběh plnění plánu práce obce
a) Proběhla výmalba a nátěry oken v budově obecního úřadu.
b) Proběhla výměna podlahové krytiny v malé zasedací místnosti obecního úřadu.
c) Bude zakoupen nový kancelářský nábytek do malé zasedací místnosti obecního úřadu.
d) Proběhla oprava vody v šatně č.p. 68.
e) V areálu Opleta probíhá oprava elektroinstalace a přebudování toalet.
f) V týdnu od 5. 6. 2017 budou zahájeny práce na zpevněné ploše po demolici domu
č.e. 56.
6/4 Různé
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zaslání požadavku obci Pačlavice na zajištění
tzv. spádovosti dětí naší obce do mateřské školky Pornice. V současné době všechny děti
předškolního věku z naší obce navštěvují MŠ Pornice a vzhledem k tomu, že se jedná
o nejbližší MŠ, rádi bychom, aby zde bylo s dětmi z naší obce i do budoucna počítáno.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 11/2017
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zaslání požadavku obci Pačlavice na zajištění
tzv. spádovosti dětí naší obce do mateřské školky Pornice.
Usnesení bylo schváleno.

7/4 Diskuse
a) Ing. Jež podal návrh na úpravu krajnice silnice k bývalé zastávce.
b) Byl podán návrh na umístění lavičky u cesty vedoucí k cyklostezce.
c) Pan Dvořák informoval o hasičském veletrhu.
d) Ing. Jonášová podala návrh na výměnu květinové dekorace ve společenském sále OÚ.
e) Paní Stoklasová podala návrh na výměnu garnýží ve společenském sále OÚ.
f) Hody budou v Prasklicích ve dnech 22. – 23. 7. 2017. Dne 21. 7. 2017 by mělo
proběhnout divadlo Morkovských ochotníků v areálu Opleta. Dne 22. 7. 2017 taneční
zábava a dne 23. 7. 2017 hasičský výlet.
8/4 Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 5. 6. 2017
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

