Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 3/2017
ze dne 20. 4. 2017
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Ulman Petr
Občané: 1
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva.
1/3 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 16. 3. 2017
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
a) Pan Pavel Michalík podal rezignaci na člena zastupitelstva obce Prasklice.
2/3 Složení slibu nového zastupitele
Paní Hana Hašková složila slib zastupitele obce Prasklice, zastupitelstvo jí schválilo měsíční
odměnu ve výši 460 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Nehlasoval: 1
Usnesení č. 6/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje paní Haně Haškovou jako nové člence
zastupitelstva obce Prasklice měsíční odměnu 460,- Kč.
Usnesení bylo schváleno.
3/3 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Vybudování zpevněné plochy na ev.č. 56 – Machařovo. Vítězem výběrového řízení se
stala firma – Stavební práce Kroupa Zdeněk.
b) Probíhá oprava bývalých chlévů na č.p. 20.
c) Proběhlo jednání s Lesy ČR (správce toku) a MěÚ Kroměříž ohledně čištění
Švábského potoka na území obce Prasklice. Jednání bylo neúspěšné a Lesy ČR
odmítly jakýkoliv zásah do stavu toku s tím, že se jedná o vodní tok neupravený,
a proto nejsou ze zákona povinni jeho údržbu provádět. Z jejich pohledu je současný
stav toku vyhovující….
d) Nátěry oken a malba budovy obecního úřadu bude provedena p. Baťkem.
e) Starosta obce zaslal doporučený dopis p. Snášelovi ohledně zabezpečení jeho psů.

Proběhla valná hromada Mikroregionu Morkovsko, kde důležitým bodem, který byl
řešen, byla likvidace odpadů.
g) Dne 27. 5. 2017 se uskuteční akce Společně za krásami Mikroregionu Morkovsko.
h) Proběhla kontrola VZP za rok 2016 – bez závad.
i) Bude uzavřena smlouva s VaK Kroměříž na odběr vody z hydrantu pro SDH
Prasklice.
f)

4/3 Projednání a schválení územního plánu obce
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo konečnou podobu nového územního plánu obce
Prasklice.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 7/2017
Zastupitelstvo obce Prasklice konstatuje po ověření, ve smyslu ustanovení § 54 odstavce 2
zákona č183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že Územní plán Prasklice není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu, bere na vědomí, vyhodnocení připomínek a rozhodnutí
o námitkách uplatněných k Územnímu plánu Prasklice, vydává ve smyslu ustanovení § 6
odstavce 5 písmeno c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odstavce 4 stavebního
zákona, v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, opatření obecné povahy – Územní plán Prasklice, dle přílohy.
Usnesení bylo schváleno.
5/3 Plán práce na rok 2017
V nejbližší době bude zahájena oprava elektroinstalace a sociálního zařízení v areálu Opleta.
6/3 Různé
a) Vybudování domova pro seniory. Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem
soukromého investora vybudovat v prostoru bývalého mlýna v Prasklicích Domov pro
seniory. Tento záměr zastupitelstvo schvaluje a projekt vítá, jednak z důvodu
potřebnosti takovéhoto zařízení v regionu a také z důvodu zřízení několika pracovních
míst.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 8/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr soukromého investora vybudovat
v Prasklicích Domov pro seniory.
Usnesení bylo schváleno.
b) Uskuteční se vítání občánků.

7/3 Diskuse
a) Akce Železný hasič se uskuteční dne 24. 6. 2017.
b) Je třeba dořešit zabezpečení vrat na obecním úřadě a v hasičské zbrojnici.
8/3 Závěr

Zápis byl vyhotoven 21. 4. 2017
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoud

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

