Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 3/2016
ze dne 3. 3. 2016
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: pí Stoklasová, p. Číhal
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 3. 3. 2016.
1/3 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 28. 1. 2016
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
2/3 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Elektronická dražba na dům čp. 56 proběhla dne 19. 1. 2016. Obec nemovitost
vydražila za 22 667,- Kč. V současné době je vyznačena plomba v KN, probíhá přepis,
jednání dlužníků a exekutora. Bylo zahájeno jednání na Stavebním úřadě
v Morkovicích ohledně demolice stojícího zbytku nemovitosti.
b) Svoz plastových obalů v igelitových pytlech probíhá.
c) Výběrové řízení na likvidaci odpadů bude zajišťovat Mikroregion Morkovsko, byl
odeslán dotazník na množství produkovaných odpadů.
d) Do pracovního poměru byl od 1. 3. přijat p. Balko (dotace z Úřadu práce na 6 měsíců).
3/3 Projednání převzetí části polní cesty Prasklice - Uhřice
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0.
Usnesení č. 7/2016
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce Prasklice k převzetí části polní cesty
Prasklice - Uhřice.
Usnesení bylo schváleno.
4/3 Schválení inventur obce za rok 2015
Zastupitelstvo obce projednalo výsledky inventur obce za rok 2015 a závěrečnou zprávu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0.
Usnesení č. 8/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zprávu o provedení inventur za rok 2015.
Usnesení bylo schváleno.

5/3 Seznámení s proběhlým auditem obce
Ve dnech 18. – 22. 2. 2016 proběhl audit obce. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
6/3 Projednání problematiky kanalizace v obci
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0.
Usnesení č. 9/2016
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy s VUT Brno,
Fakultou Stavební, Centrem AdMaS, Veveří 331/95, 602 00 Brno na poskytnutí smluvního
výzkumu v oblasti odborného posouzení technicky a ekonomicky nejvýhodnějšího návrhu
odkanalizování lokality prostřednictvím studie za cenu 167 tis. Kč bez DPH. Součástí prací
bude i provedení geodetického zaměření kanalizace a náhled do 20 % šachet v obci.
Usnesení bylo schváleno.
7/3 Informace o průběhu komplexní pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy pokračují. Dne 9. 3. 2016 v 16,30 hod. proběhne další schůzka
Sboru zástupců.
8/3 Různé
a) Smlouva na zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0
Usnesení č. 10/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na
dobu neurčitou s p. Přemyslem Vylíčilem za jednorázovou úplatu 1 000,- Kč.
Usnesení bylo schváleno.
b) Na jednání Mikroregionu Morkovsko bude projednána smlouva se Stavebním úřadem
v Morkovicích na zapisování údajů do evidence RUIAN.
c) Žádost o povolení kácení stromu
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0
Usnesení č. 11/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje a podává žádost na pokácení 1 stromu
(topol) na parcele 5021/6 jejímž majitelem je obec Prasklice. Jedná se o topol
ohrožující svým stavem provoz na místním fotbalovém hřišti.
Usnesení bylo schváleno.
d) Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, že možnost zaměstnanců od
Úřadu práce bude omezená.
e) Zastupitelstvo obce projednalo znění dotazníku, který je součástí rozvojového
dokumentu obce a bude zaslán občanům.
f) Oprava střechy v areálu OPLETA
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0

Usnesení č. 12/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje a pověřuje starostu obce podepsáním
smlouvy s firmou STŘECHY JURAN, s.r.o, Juran, 768 24 Pačlavice 202 za částku
123 514,- Kč vč. DPH – oprava střechy na hřišti v Prasklicích.
Usnesení bylo schváleno.
g) Beseda s důchodci se uskuteční v sobotu 5. 3. 2016 od 18,00 hod. ve společenské
místnosti obecního úřadu.

9/3 Diskuse
V diskusi vystoupil místostarosta ohledně skácení borovice před bývalou budovou obchodu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vykácením a zároveň bude zajištěna náhrada za vykácený
strom. Dále byla projednávána problematika pergoly na bývalé faře.
10/3 Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 3. 2016

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Petr Ulman

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

