Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 7/19
ze dne 6. 12. 2019
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
p. Dvořák Zdenko – odchod 18,50 hod.
Omluveni: pí Siudová, p. Dosoudil
Občané: 1
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 6.12.2019
1/7 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 30. 10. 2019
-

Deratizace v obci proběhla.
Darovací smlouva na pozemky pod cyklostezkou uzavřena.

2/7 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Probíhala příprava rozpočtu obce na rok 2020.
b) Proběhl turnaj v sálové kopané Mikroregionu Morkovsko.
c) Probíhají práce na projektu řešení zeleně kolem místního hřbitova a v obci.
d) Závěrečné zprávy k dotacím byly vypracovány, prostředky obdržela obec na účet.
e) Společnost O2 ukončila provoz veřejného telefonního automatu.
f) Probíhají jednání ohledně umístění zrcadla do uličky.
3/7 Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2020. Projednávaný návrh rozpočtu schválilo
OZ bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti: 0
Usnesení č. 28/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce Prasklice na rok 2020.
Usnesení bylo schváleno.
4/7 Stanovení provedení inventur obce, jmenování a proškolení inventární komise
Pro stanovení provedení inventur obce byla jmenována komise ve složení:
Předseda: Ing. Marie Jonášová
Členové: Ing. Josef Jež
Zdenko Dvořák
Petr Ulman
Starosta jmenovanou komisi proškolil, o proškolení byl proveden zápis.

5/7 Projednání smlouvy na demoliční práce
Zastupitelstvo projednalo smlouvu na demoliční práce domů č.p. 50 a č.p.136.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti: 0
Usnesení č. 29/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu s firmou Dalibor Kovář na provedení
demolice domů č.p. 50 a č.p.136 za cenu 498 tis. Kč + DPH.
Usnesení bylo schváleno.
6/7 Projednání obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2019
Zastupitelstvo obce projednalo návrh obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2019 stanovující
místní poplatek ze psů
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti: 0
Usnesení č. 30/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019
o místním poplatku ze psů.
Usnesení bylo schváleno.
7/7 Projednání obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2019
Zastupitelstvo obce projednalo návrh obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2019, kterou se
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy zřízené obcí.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti: 0
Usnesení č. 31/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019, kterou
se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy zřízené obcí.
Usnesení bylo schváleno.
8/7 Plnění plánu práce a investic za rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo plnění plánu práce a investic za rok 2019.
9/7 Různé
a) Zastupitelstvo obce projednalo dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pornice.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti: 0
Usnesení č. 32/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pornice, uzavřenou
mezi obcí Prasklice a Pačlavice.
Usnesení bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vstup obce Prasklice za člena MAS Hříběcí hory.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti: 0

Usnesení č. 33/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vstup obce Prasklice za člena MAS Hříběcí hory.
Usnesení bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo projednalo s přítomným panem Hlobílkem stížnost na porušování
sousedského soužití s majitelem nemovitosti č.p. 6, obtěžující chování v důsledku
nepřiměřeného chovu drůbeže v klecích podél jeho plotu, hluk, zápach atd. Oba sousedé
budou svůj spor řešit soudní cestou občanskoprávním sporem. Případné požadované
vyjádření obce bude v měsíci lednu projednáno s právní zástupkyní obce.
10/7 Diskuse
V sobotu dne 7. 12. 2019 proběhne slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v obci.
11/7 Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 12. 2019

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Ing. Josef Jež

…………………………….………..

Starosta:

Petr Ulman

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

