Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 2/2014
ze dne 27. 11. 2014
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 9 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je schopno usnášení.
Občané: 5
1/2 Složení slibu člena zastupitelstva
Starosta obce Prasklice zahájil v 18,05 hod. jednání zastupitelstva obce, přivítal přítomné
členy a občany. Z důvodu resignace p. Irmy Hrabčíkové dne 18. 11. 2014 nastoupila
náhradnice p. Dana Stoklasová. Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval
p. Stoklasovou ke složení slibu. Paní Dana Stoklasová slib složila.
2/2 Stanovení odměn členům zastupitelstva a výborů
Starosta obce přednesl návrh, aby předsedové komise finanční a kontrolní dostávali odměnu
ve výši 1 060,- Kč/měsíc v hrubé částce a ostatní členové zastupitelstva dostávali odměnu ve
výši 460,- Kč/měsíc v hrubé částce. Jednotliví členové zastupitelstva se k tomuto návrhu
vyjádřili a následně hlasovali.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 1.
Usnesení 9/2014: Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje odměnu pro předsedu finanční a
kontrolní komise ve výši 1 060,- Kč/měsíc v hrubé částce a pro ostatní členy zastupitelstva
odměnu ve výši 460,- Kč/měsíc v hrubé částce. Usnesení bylo schváleno.
3/2 Zpráva o převzetí a stavu Obecního úřadu
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva a přítomné občany se zprávou o převzetí a stavu
obecního úřadu ze dne 12. 11. 2014, kdy proběhlo za účasti bývalého starosty Bc. Jaroslava
Kupky, nového starosty Ing. Jiřího Vdolečka a p. Luboše Dosoudila a p. Zdenko Dvořáka
předání majetku.
Starosta obce Ing. Vdoleček upozornil na nutné opravy a investice do obecního úřadu
v nejbližším období, sdělil, že v současné době probíhá seznamování s agendou, revizemi,
smlouvami, dokumentací a bude nutné provést rovněž likvidaci nefunkčního majetku.
Dále informoval o nedokončené věci, kdy se jedná o stavbu Altánu na dětském hřišti, která
má být realizována sdružením MAS Hříběcí hory o. s. Minulé zastupitelstvo odsouhlasilo tuto
stavbu, uzavřelo s tímto sdružením smlouvu o návratné finanční výpomoci ve výši 138 650,Kč a dále darovací smlouvu ve výši 24 470,- Kč. Finanční prostředky budou obci vráceny
v termínu do 30. 6. 2015. Starosta Ing. Jiří Vdoleček a ostatní členové zastupitelstva se
k tomuto bodu vyjádřili a upozornili na to, že je třeba vyvolat jednání se sdružením MAS
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Hříběcí hory o. s., tak aby altán byl vybudován a dohlédnout na to, aby finanční prostředky
byly obci vráceny. K tomuto bodu podal i podrobné vysvětlení p. Bc. Kupka.
4/2 Řešení prodloužení vodovodního řadu
Zastupitelstvo obce znovu otevřelo a řešilo stavbu vodovodní přípojky p. Přemysla Vylíčila.
Pan Vylíčil obdržel v minulých letech od obce souhlasné stanovisko s umístěním vodovodní
přípojky v délce 70 m. Získal na to i územní souhlas a stavební povolení. Vzhledem k tomu,
že majitelem vodovodní přípojky je vždy její vlastník, nebylo by možné, aby se případně
v dalších letech napojili na vodovod další občané. Proto starosta obce znovu otevřel tuto
otázku a požádal p. Vylíčila, aby se k tomu vyjádřil. Pan Vylíčil podal zastupitelstvu obce
podrobnou zprávu a souhlasí s tím, aby místo vodovodní přípojky došlo k prodloužení
vodovodního řadu. Jednotliví členové zastupitelstva se k tomu vyjádřili. Následně vyzval
starosta k hlasování.
Hlasování: Pro 8. Proti 1.
Usnesení 10/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením vodovodního řadu v obci
Prasklice o 70 m s tím, že prodloužení vodovodu bude realizováno na náklady obce a obec
požádá o vydání příslušných povolení a realizuje výstavbu. Usnesení bylo schváleno.
5/2 Schválení rozpočtového provizoria
Usnesení 11/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového hospodaření
v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /
Rozpočtové provizorium na rok 2015, v platném znění, kde obce i příspěvkové organizace do
schválení řádného rozpočtu na rok 2015 postupují dle rozpočtu roku 2014 a nebudou
financovány žádné investice.
Hlasování: Pro 9. Proti 0. Usnesení bylo schváleno.
6/2 Plán práce na rok 2015
Jednotliví členové zastupitelstva přednesli své návrhy, co se týče plánu práce na rok 2015.
Jedná se o tyto návrhy:
a) Provedení oprav a případných investic na budově OÚ – topení, IT Technika apod.
b) Oprava komunikace za místním kostelem
c) Zídka na místním hřbitově
d) Dokončení opravy zadní stěny hasičské zbrojnice
e) Úpravy komunikace a plochy na hřišti a za hřištěm
f) Oprava studánky
g) Deratizace kanalizace a případné vyčištění
h) Oprava svodu na hřišti
i) Oprava tenisových kurtů
j) Prověření konstrukce branek na hřišti včetně zajištění revizní zprávy
k) Oprava toalet na hřišti
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l)
m)
n)
o)
p)
q)

Vybudování zabezpečovacího systému na místním hřišti
Kácení stromů, úprava zeleně a případná výsadba nové
Oprava soutěžní hasičské stříkačky
Výkup pozemku od p. Dragonové
Cedule na začátku a konci obce
Projednat problematiku zákazu podomního prodeje v obci

7/2 Různé a diskuse
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Projednávána likvidace plynové přípojky č. p. 66 a u zbouraných domů
Výměna vafek a topení na obecním úřadě
Plán práce pro zaměstnance obce
Povinnost vypracovat provozní řád dětského hřiště
Povinnost vypracovat provozní řád místního hřbitova
Povinnost vypracovat požární řád obce
Povinnost vypracovat krizový plán obce

V diskusi vystoupila p. Dana Stoklasová a upozornila na nutnost zabezpečení plynu na
křižovatce od obce Pornice.
Usnesení 12/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Poskytnutí příspěvku Včelařům Pačlavice – ve výši 1 000,- Kč
b) Poskytnutí příspěvku Unii neslyšících ve výši 500,- Kč
c) Pořízení dvou kusů publikace Města a obce Zlínského kraje
d) Zastupitelstvo obce schvaluje umístění znaku obce do almanachu OSMKM
Hlasování: Pro 9. Proti 0.
Usnesení bylo schváleno.
8/2 Dne 6. 12. 2014 v 17,00 hod. bude rozsvěcen vánoční strom před budovou bývalé
Jednoty. Zastupitelé se budou podílet na přípravě a organizaci.
9/2 Závěr: Příští jednání zastupitelstva: 11. 12. 2014 v 18,00 hod., budova obecního úřadu.

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 11. 2014
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Vladimír Fejkus

…………………………….………..

Petr Ulman

……………………………………...

Starosta: Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………
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