Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 5/19
ze dne 28. 8. 2019
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 28. 8. 2019
1/5 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 19. 6. 2019
Úkoly splněny.
2/5 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Byla podána zpráva o uskutečněných akcích.
b) Probíhá úprava webových stránek obce.
c) Dne 31. 7. 2019 proběhlo jednání ohledně aktuálních dotačních možností.
d) Dne 15. 8. 2019 proběhlo jednání rady Mikroregionu Morkovsko.
e) 19. 8. 2019 se uskutečnilo jednání ohledně projektu rekonstrukce č.p. 20.
3/5 Projednání žádosti o prodej pozemků.
Předložena žádost p. Szentivanyi Milana o odkup pozemku obce p.č. 5152.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti: 0
Usnesení č. 19/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5152.
Usnesení bylo schváleno.
4/5 Projednání žádosti o dotaci pro DPS Starý mlýn
Předložena žádost VETIS MOLENDINI CZ, z.s., Prasklice 142, IČ:06753060 o dotaci na
provoz DPS Starý mlýn.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti: 0
Usnesení č. 20/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dotaci ve výši 25 000,- Kč pro VETIS
MOLENDINI CZ, z.s.
Usnesení bylo schváleno.
5/5 Projednání dodatku smlouvy s firmou BIOPAS
Zastupitelstvo projednalo dodatek č. 4 ke smlouvě č. 57/201/14 s firmou BIOPAS
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti: 0

Usnesení č. 21/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě č. 57/201/14 o sběru,
odvozu a využití vytříděných složek komunálních odpadů se společností BIOPAS spol. s r.o.
Usnesení bylo schváleno.
6/5 Plnění plánu práce a investic 2019
Zastupitelstvo projednalo plnění plánu práce a jednotlivých akcí na rok 2019.
Oprava hřbitovní zdi dokončena, demolice domů proběhly, nátěry střech budou dokončeny.
7/5 Různé
a) V podzimních měsících bude stejně jako loni provedena deratizace v obci.
b) Byla projednávána otázka zaměstnanců obce, sečení a údržba veřejných ploch
a prostranství. V příštím roce bude k sečení využíváno firem provádějících tyto práce.
c) Byla řešena otázka úpravy zeleně kolem místního hřbitova. Budou pořízeny cenové
nabídky na řešení obnovy zeleně od firem toto zajišťujících. Dotační titul na zeleň
intravilánů nebude použit.
8/5 Diskuse
V diskusi p. Dvořák zhodnotil průběh oslav 130 let od založení SDH Prasklice a poděkoval
všem, kteří se na přípravách a průběhu podíleli.
9/5 Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 8. 2019

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Simona Siudová

…………………………….………..

Starosta:

Petr Ulman

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

