Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 5/2015
ze dne 16. 7. 2015
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: 0
Občané: 1
1/5 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 4. 6. 2015
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o dodání kontejneru na bioodpad a dále
o ukončení stavebních prací – dlažba před farou.
2/5 Odstoupení p. Bc. Jaroslava Kupky z pozice člena zastupitelstva obce Prasklice
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s písemným odstoupením p. Bc. Jaroslava Kupky
z pozice člena zastupitelstva obce Prasklice k 15. 7. 2015. Novým členem zastupitelstva se
stává p. Patrik Číhal. Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval p. Patrika
Číhala ke složení slibu. Pan Patrik Číhal slib složil.
3/5 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Dne 17. 6. 2015 proběhlo jednání části zastupitelstva obce Prasklice a farní rady.
b) Dne 19. 6. 2015 proběhlo setkání starostů Mikroregionu Morkovsko s hejtmanem
Zlínského kraje. Byly projednávány otázky oprav komunikací v mikroregionu, mimo
jiné i silnice od cyklostezky do Uhřic, pomoc s vybudováním průmyslové zóny
v Morkovicích aj.
c) Do majetku obce Prasklice byly převzaty nemovitosti čp. 20 a č.p. 83.
d) Proběhlo letecké snímkování obce Prasklice.
e) K datu 30. 7. 2015 v Prasklicích končí provozovatel internetu Internet Home.
4/5 Komplexní pozemková úprava
Dne 8. 7. 2015 proběhlo úvodní jednání k zahájení komplexní pozemkové úpravy
v Kulturním domě v Pačlavicích. Informace o komplexních pozemkových úpravách jsou
umístěny na webových stránkách obecního úřadu, tak aby se s nimi občané mohli seznámit.
Jsou tam uloženy zatím dvě úvodní presentace. Do sboru zástupců byli jmenování: Ing. Jiří
Vdoleček, Ing. Josef Jež, Zdenko Dvořák, Markéta Koleníková, Šimon Jonáš, za
Agrodružstvo Morkovice – p. Žižlavský, za Agrodružstvo Tištín – Josef Horák a Ing. Klára
Buchvaldová – AOPK. Ve dnech 6. a 7. 8. 12. - 13. 8. 2015 proběhne odsouhlasení hranic
jednotlivých pozemků.

V souvislosti s prováděním komplexních pozemkových úprav obec zvažuje, v rámci
protipovodňových opatření, vybudování Mokrého poldru na obecních pozemcích za hřištěm.
Na realizaci je možno žádat o financování z dotačních programů. V září 2015 si obec nechá
předložit předběžný cenový návrh.
5/5 Plán práce na II. pololetí 2015
Členové zastupitelstva předložili návrhy na plán práce na II. pololetí 2015 a to:
a) výměna topidel v budově obecního úřadu
b) zajištění projektové dokumentace na řešení využití prostoru po demolici domů v části
obce od Pornic (Žilkovo atd.), zpevnění komunikace, parkovací plochy, zeleň atd.
c) provedení prohlídky kanalizace v obci Prasklice kamerou a zjištění skutečného stavu,
čištění kanalizace
d) pro řešení otázek kanalizace bude pracovat komise ve složení: Ing. Jiří Vdoleček,
Ing. Marie Jonášová, Luboš Dosoudil, Petr Ulman
e) vybudování nových lávek přes potok
f) provedení úklidu v bývalé budově Jednoty
g) nové pánské WC v šatnách na hřišti v Opletě
h) výměna dveří v budově šaten v Opletě
i) doplocení tenisového kurtu na hřišti, řešení ochranné sítě mezi fotbalovým hřištěm
a tenisovým kurtem
j) oprava č.p. 68
k) oprava omítek márnice na místním hřbitově a úpravy zeleně kolem hřbitova
l) výsadba zeleně v obci
m) podat návrhy na dokončení oprav hasičské zbrojnice
6/5 Různé
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - MAS Hříběcí
hory, prodloužení termínu vrácení částky 138 650,- Kč do 31. 12. 2015
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0.
Usnesení č. 23/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné
finanční výpomoci – MAS Hříběcí hory.
Usnesení bylo schváleno.
b) Smlouva o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, Dohoda vlastníků provozně
souvisejících vodovodů
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0.
Usnesení č. 24/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu a Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů.
Usnesení bylo schváleno.

c) Projednán příspěvek 2 500,- Kč na akci SDH Prasklice – Prasklický železný hasič
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0.
Usnesení č. 25/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje příspěvek pro SDH Prasklice ve výši 2 500,- Kč.
Usnesení bylo schváleno.
7/5 Diskuse
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o programu na Hody v Prasklicích. Obec
zajistila roznesení letáků s programem do všech domácností. V pátek dne 24. 7. 2015 v areálu
Opleta proběhne vystoupení Morkovských ochotníků s divadelní hrou FIDLI-MIDLI.
Dne 25. 7. 2015 proběhne již tradičně hodová zábava a v neděli 26. 7. 2015 hasičský výlet.
Starosta informoval o dovolené hospodářky a starosty.
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v září 2015.
8/5 Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 7. 2015

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Petr Ulman

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

