Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 2/2015
ze dne 19. 2. 2015
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Občané: 3
1/2 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 22. 1. 2015
Nejdůležitějším bodem jednání byla příprava rozpočtu na rok 2015.
2/2 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva a veřejnost o činnosti obecního úřadu:
a) Řešení prodloužení vodovodního řádu – proběhla jednání na Stavebním úřadě
v Morkovicích a na VaK Kroměříž, a. s. Bude se jednat o změnu stavby před
dokončením. Po doložení podkladů se bude pokračovat.
b) Ve dnech 11. – 13. 2. 2015 proběhl audit obce. Starosta obce seznámil členy
zastupitelstva se Zprávou č. 72/2015/IAK o výsledku přezkoumání obce Prasklice,
IČ:00380849 za rok 2014. Při auditu nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
c) Proběhlo jednání na MVČR pracoviště Kroměříž ohledně kontroly obecně závazných
vyhlášek.
d) Průběžně probíhá úprava webových stránek obce, nově přidány kolonky hlášení obecního
rozhlasu a zápisy ze zastupitelstev, poutní místo Křéby.
e) Byl zarámován provozní řád dětského hřiště a bude na hřišti vyvěšen.
3/2 Schválení závěrečné zprávy o inventarizaci
Předseda inventarizační komise p. Zdenko Dvořák seznámil zastupitelstvo se závěrečnou
zprávou o inventarizaci k 31. 12. 2014.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0.
Usnesení č. 1/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje závěrečnou zprávu o inventarizaci.
Usnesení bylo schváleno.
4/2 Schválení rozpočtové změny č. 3/2014
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovou změnou č. 3/2014 v položce příjmy
a výdaje ve výši 107 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0.

Usnesení č. 2/2015:
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje:
a) Rozpočtou změnu č. 3/2014
b) Konečný rozpočet za rok 2014, kdy z 2 982 tis. Kč byl rozpočet navýšen na 3 375 tis. Kč
v položce příjmy a výdaje
Usnesení bylo schváleno.
5/2 Schválení rozpočtu na rok 2015
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s rozpočtem na rok 2015, položka příjmy
3 161 tis. Kč, položka výdaje 3 371 tis. Kč, financování z rezervy 210 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 1.
Usnesení č. 3/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje rozpočet na rok 2015.
Usnesení bylo schváleno.
6/2 Schválení směrnice o veřejných zakázkách a o účetní závěrce
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0
Usnesení č. 4/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice bere na vědomí a schvaluje Směrnici č. 1/2015 k účetní závěrce.
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice bere na vědomí a schvaluje Směrnici č. 2/2015 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení bylo schváleno.
7/2 Projednání obecně závazné vyhlášky – požární řád obce
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0
Usnesení č. 6/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 – požární řád
obce.
Usnesení bylo schváleno.
8/2 Projednání obecně závazné vyhlášky – nakládání s odpady
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0
Usnesení č. 7/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 – Stanovení
systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Prasklice.
Usnesení bylo schváleno.

9/2 Projednání problematiky změny územního plánu obce
Starosta seznámil s požadavkem na změnu územního plánu obce a s výsledkem jednání
s odborem územního plánování stavebního úřadu Kroměříž o nutnosti pořízení nového ÚP
obce. Současný ÚP je z roku 2001 a byly provedeny dvě jeho následné změny. Současný stav
neodpovídá situaci a potřebám obce.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0
Usnesení č. 8/2015
a) Podle § 6, odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) a zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebního řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení nového Územního plánu obce
Prasklice. Dále v souladu s § 6, odst. 1 písm. c) stavebního zákona žádost obce Prasklice
o pořízení nového Územního plánu Prasklice Městským úřadem Kroměříž – stavebním
úřadem /odbor územního plánování/.
b) Určuje člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem nového Územního plánu
Prasklice starostu obce Ing. Jiřího Vdolečka.
Usnesení bylo schváleno.
10/2 Schválení přílohy č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012
Rozúčtování skutečných nákladů za rok 2014 na svoz a likvidaci netříděného komunálního
odpadu. Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 137 290 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0
Usnesení č. 9/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje přílohu č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012.
Usnesení bylo schváleno.
11/2 Různé
a)

Starosta obce informoval o zahájení komplexních pozemkových úprav v obci Prasklice
v roce 2015. Doba trvání se předpokládá cca 2 roky.

b) Předložena žádost MŠ Pornice o příspěvek na školní rok 2014/2015 ve výši 27 tis. Kč.
c) Předložena žádost Svazu chovatelů Prasklice o příspěvek.
Výsledek hlasování bod b) a c): Pro 9. Proti 0
Usnesení č. 10/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje příspěvek MŠ Pornice ve výši 27 tis. Kč na školní rok
2014/2015. Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje příspěvek Svazu chovatelů Prasklice ve
výši 3 tis. Kč.
Usnesení bylo schváleno.
d) Předloženy žádosti Nadace FOR HELP a Nadace Čmeláček o příspěvek. Zastupitelstvo
nebude přispívat a pro žádosti obdobného charakteru si stanoví roční limit 5 tis. Kč.
e) Na období květen - říjen 2015 budou požádáni na Úřadě práce 3 zaměstnanci.

f)

Předložena žádost p. Aleše Dosoudila o odkoupení parcel v KÚ Prasklice, jedná se
o p. č. 14776/2, 5143, 5147. Toto bude předmětem jednání na dalším zastupitelstvu, po
předložení nového geometrického plánu s rozdělením požadovaných parcel.

g) Beseda s důchodci proběhne v pátek 6. 3. 2015 od 18,00 hod. ve společenské místnosti na
faře. Starosta požádal členy zastupitelstva o pomoc.
h) O velikonočních svátcích proběhne v budově obecního úřadu výstava kronik obce
Prasklice.
12/2 Diskuse
a)

V diskusi vystoupil Bc. Kupka s návrhem na úpravu - zdražení ceníku služeb obce, dále
ohledně uvítací tabule obce od Pornic a dotázal se, zda má obec nové informace od
Zlínského kraje ohledně povinnosti výstavby ČOV.

b) Pan Zdenko Dvořák se dotázal na vymáhání pohledávek za poplatky.
c) Paní Zlámalové se obrátila na zastupitelstvo s dotazem ohledně odkupu domů v obci.
13/2 Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 2. 2015
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Vladimír Fejkus

…………………………….………..

Starosta:

Petr Ulman

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

