Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 6/2017
ze dne 2. 11. 2017
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni : p. Ulman Petr, p. Hašková Hana, p. Dvořák Zdenko
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 2. 11. 2017.
1/6 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 1. 9. 2017
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
a) Úkol bodu 7/3/b) trvá.
b) Oprava střechy v areálu Opleta probíhá.
c) Proběhla oprava vánoční výzdoby.
2/6 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Byla řešena stížnost občanů na vytékající odpad z nemovitosti č.p. 9.
b) Předložena stížnost p. Miroslavy Vránové ze dne 3. 10. 2017, týkající se ubytovacího
zařízení na faře v Prasklicích. Zastupitelstvo obce stížnost projednalo a p. Vránové
bude zaslána písemná odpověď.
c) Proběhlo další jednání ohledně komplexních pozemkových úprav.
3/6 Příprava rozpočtu na rok 2018
Členové zastupitelstva podali a projednali návrhy na realizaci akcí, které budou zahrnuty do
rozpočtu obce na rok 2018.
4/6 Plán práce na rok 2018
Byly projednány návrhy plánu práce na rok 2018:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

prořez stromů
oprava vodárny
oprava krajnic silnice v obci
oprava venkovního nátěru fasády na budově obecního úřadu
oprava nátěru střechy na nemovitosti č.p. 68
oprava zadní stěny budovy hasičské zbrojnice
vybudování zastřešené konstrukce na uskladnění materiálu
oprava rozvodů vody v areálu Opleta

i) pokračování v opravách na nemovitosti č.p. 20
j) vnitřní vybavení budovy obecního úřadu
k) oprava hřbitovní zdi, bude podána žádost o dotaci z MMR
5/6 Různé
Předložena žádost o příspěvek na podporu obnovení babyboxu ve Zlíně.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti: 0
Usnesení č. 15/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje příspěvek na výměnu babyboxu ve Zlíně ve výši
1 000,-Kč.
Usnesení bylo schváleno.
6/6 Diskuse
Dne 11. 11. 2017 proběhne při příležitosti Dne válečných veteránů položení věnce u pomníku
padlých.
Dne 2. 12. 2017 proběhne rozsvěcení vánočního stromu a mikulášská besídka.

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 11. 2017
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

