Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 4/2016
ze dne 21. 4. 2016
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Číhal Patrik, ing. Jež Josef, p. Ulman Petr
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 21. 4. 2016
1/4 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 3. 3. 2016
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
a) Dům č. 56 je zapsán v katastru nemovitostí.
b) Svoz plastových obalů v igelitových pytlích úspěšně probíhá.
c) Část polní cesty Prasklice – Uhřice byla zařazena do majetku obce Prasklice.
d) Jednání ohledně zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku s panem Přemyslem
Vylíčilem probíhá.
e) Pan Balko byl přijat jako zaměstnanec přes Úřad práce.
f) Oprava střechy v areálu Opleta proběhla (130 tis. Kč).
g) Beseda s důchodci se uskutečnila dne 5. 3. 2016 – zúčastnilo se 33 občanů.
2/7 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Oprava areálu Opleta probíhá.
b) Plánován postřik volejbalového hřiště a ten. kurtu Randapem – p. Dosoudil.
c) Vítání občánků se uskutečnilo dne 3. 4. 2016.
d) Pro náhradu vykácené borovice je více variant, je možno zakoupit obyčejný nebo
stříbrný smrk. Ing. Jež projedná možnost zakoupení stříbrného smrku.
e) Probíhá úklid po stodole na bývalém Plškově domě, zároveň se upravuje i terén, vše se
oseje trávou.
f) Příští týden se bude dělat oplocení, brána a nové sloupky na bývalém Plškově domě.
g) Na hřišti proběhlo vykácení bezu a stržení starého plotu.
h) Zástupce společnosti ANTE nabídl úpravu a změnu webových stránek obce.
Vizualizace stránek zůstane stejná.
i) Na úřední desce byla zveřejněna dražba na nemovitost p. Snášela, která proběhne dne
23. 6. 2016.
j) Je řešena problematika zabezpečení psů u p. Snášela. Ukládá se starostovi obce
s panem Snášelem promluvit a napsat mu písemné sdělení, aby psi byli zabezpečeni
a nikoho neohrožovali.

k) Jednání ohledně územního plánu obce pokračují. Obec obdržela dotaci od MMR ve
výši 57 600,- Kč.
l) Ohledně vybudování chodníku kolem farní budovy proběhne znovu jednání.
3/4 Projednání rozpočtové změny č. 1/2016
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 13/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2016. Příjmy a výdaje
rozpočtu obce se upravují o částku 321 tis. Kč.
Usnesení bylo schváleno.
4/4 Projednání a schválení programu rozvoje obce
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č. 14/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje program rozvoje obce.
Usnesení bylo schváleno.
5/4 Projednání smluv E.ON a Agrodružstvo Morkovice
Smlouva s Agrodružstvem Morkovice bude znovu projednána až v souvislosti s komplexní
pozemkovou úpravou.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č. 15/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení a vymezení věcného břemene
č. OT-014330035/92 – energetického vedení – stavba Prasklice, Mikuličová, přípojka NN –
betonový sloup, svod a pojistková skříň.
Usnesení bylo schváleno.
6/4 Projednání problematiky kanalizace v obci
Proběhla další 2 jednání s VUT Brno, Fakultou Stavební, Centrem AdMaS. Podklady byly
předány a do konce měsíce května 2016 by mělo být obci předloženo odborné posouzení
technicky a ekonomicky nejvýhodnějšího návrhu odkanalizování obce včetně geodetického
zaměření stávající kanalizace.
7/4 Informace o průběhu komplexní pozemkové úpravy.
Práce pokračují, byla odsouhlasena cestní síť, pro zpřístupnění jednotlivých pozemků. Dále
pokračují jednání, zabývající se řešením protierozních opatření.
Dne 17. – 18. 5. 2016 od 10 – 17 hod. proběhne projednávání nárokových listů (pozemkové
úpravy Prasklice).

8/4 Různé
a) Předložena nabídka p. Petra Anderka na odprodej nemovitosti č.p. 57 za cenu
60 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č. 16/2016
a) Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s odkoupením nemovitosti č.p.57 za cenu
60 tis. Kč.
b) Předložena žádost od firmy Zelenka na odkoupení, směnu, služebnost p.č. 5016/136. Po
dořešení pozemků s Agrodružstvem Morkovice se bude řešit směnou a služebností na cestu.
c) Předložena žádost p. Stanislava Káni o souhlas s úpravami – vybudováním příjezdové
plošiny a úpravami před domem. Zastupitelstvo obce souhlasí.
d) Od května bude zaměstnána u obce p. Plesnerová, smlouva s ÚP a s pí. Vránovou bude
projednána možnost pracovní smlouvy na dobu určitou. Podrobnosti projedná starosta obce.
9/4 Diskuse
Poplatky za svoz odpadů a psy jsou uhrazeny.
21. 5. 2016 proběhne akce Mikroregionem na kole. Občerstvení bude zajištěno v intencích
roku 2015.
11. 6. 2016 se budou konat Hry bez hranic na Dřínově.
10/4 Závěr

Zápis byl vyhotoven 22. 4. 2016

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

