Usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 11. veřejného zasedání konaného ve středu
9.12.2020. Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.

Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu zvlášť.
Schvaluje navržený program jednání.
Schvaluje ověřovatele zápisu: Ing.Petra Buráně a Josefa Kadlčka
Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše a Pavla Kováře

5.

Schvaluje rozpočet obce na rok 2021 v celkové výši příjmů 20 993 663,10
Kč a v celkové výši výdajů 20 993 663,10 Kč jako vyrovnaný.

6.

Schvaluje provozní rozpočet Základní školy a Mateřské školy Prakšice,
příspěvkové organizace na rok 2021 v celkové výši výnosů 2 320 000 Kč a
celkové výši nákladů 2 320 000 Kč jako vyrovnaný, schvaluje střednědobý
výhled hospodaření základní školy na rok 2022 a 2023.

7.

Schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda Rostislav Němeček,
členové Jaroslav Hladiš, Josef Kadlček, Ing. Libor Mikel, Renata Buráňová
k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2020.

8.

Pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Prakšice za rok 2020.

9.

Schvaluje výběr dodavatele stavby „Zpomalovací práh a rekonstrukce
místní komunikace U hřiště“ STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5 za
cenu 1 741 333,45 Kč vč. DPH.

10. Schvaluje vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu
„Zpomalovací práh a rekonstrukce místní komunikace U hřiště“ v částce
873 000,- Kč.
11. Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Dostavba tělocvičny při ZŠ v
Prakšicích“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce
2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro
dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
12. Na základě žádostí schvaluje individuální dotaci těmto spolkům:
Myslivecký spolek Jeleňa Prakšice
20 000 Kč
Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa Prakšice 20 000 Kč

Tělovýchovná jednota Sokol Prakšice-Pašovice 100 000 Kč
Český svaz včelařů Uherský Brod
5 000 Kč
LMK Prakšice
10 000 Kč.
Zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
s těmito organizacemi.
13. Bere na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok
2020.
14. Schvaluje tvorbu sociálního fondu obce pro rok 2021 v částce 100 000 Kč,
schvaluje vyplácení příspěvku na stravování i formou stravenkového
paušálu a dalších stanovených příspěvků ze sociálního fondu dle § 80
zák. č. 128/2000 Sb. v roce 2021 starostovi a zaměstnancům obce.
15. Bere na vědomí rozpočtové opatření 4/2020 schválené v pravomoci
starosty obce a schvaluje rozpočtové opatření 5/2020.
16. Schvaluje snížení měsíčního nájemného na 2 500,- Kč za pronájem
pohostinství v budově č.p. 299 z důvodů koronavirové pandemie na
období 12/2020 – 02/2021.

Ing. Josef Hefka
starosta

