Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 3/2018
ze dne 5. 4. 2018
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Hašková Hana, p. Stoklasová Dana, p. Ulman Petr, p. Dvořák Zdenko
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 5. 4. 2018.
1/3 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 22. 2. 2018
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
Úkoly splněny.
2/3 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Dne 28. 2. 2018 proběhlo jednání se zástupcem Lesů ČR ohledně vyčištění Švábského
potoka. Předpokládaný termín realizace – říjen 2018.
b) Dne 2. 3. 2018 proběhla beseda s důchodci.
c) Ve dnech 8. 3. – 9. 3. 2018 proběhlo celodenní setkání starostů se zástupci Zlínského
kraje.
d) Dne 10. 3. 2018 se uskutečnil 4. ročník PRAKOŠTU – prasklický košt slivovice
a ovocných pálenek.
e) Dne 13. 3. 2018 proběhlo jednání se zástupci Zlínského kraje, týkající se mimořádné
podpory obcí v letech 2019-2021.
f) Dne 15. 3. 2018 se uskutečnilo setkání starostů Kroměřížska se starostou Města
Kroměříž. Zde se jednalo o Kroměřížské nemocnici a starostové Kroměřížska k tomu
vydali své stanovisko, které bude zasláno zastupitelům ZK.
g) 15. 3. 2018 proběhla valná hromada MIKROREGIONU Morkovsko.
h) 16. 3. 2018 proběhlo setkání starostů Mikroregionu Morkovsko s hejtmanem ZK
panem Jiřím Čunkem.
i) 21. 3. 2018 proběhlo jednání starostů 12 vybraných obcí, zabývající se projekty
jednotlivých obcí pro podporu ZK.
j) 22. 3. 2018 se starosta účastnil 2. školení GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů.
k) Na vývěsce obecního úřadu je umístěna Petice občanů Kroměřížska proti omezení
dostupné zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským krajem. Listina
k podpisu je k dispozici na obecním úřadě.
l) Proběhlo jednání s SUS KM ohledně opravy komunikace od cyklostezky do Uhřic.

3/3 Projednání cenových nabídek na nátěr fasády budovy obecního úřadu
Předloženy 2 cenové nabídky. Obě cenové nabídky musí dodavatelé ještě dopřesnit, poté bude
vybrána výhodnější nabídka.

4/3 Projednání plánu práce a přípravy jednotlivých akcí
a) Proběhne oprava krajnic v obci, budou vybrány nejvíce poškozené úseky.
b) Proběhne oprava laviček v obci a na hřišti, pokračuje se v opravě zázemí v areálu
Opleta – oprava fasády a stropů po výměně střechy stržené v loňském roce větrnou
vichřicí.
c) V areálu Opleta bude v měsíci květnu přebudována vodoinstalace.
d) Bude opraveno oplocení dětského hřiště
5/3 Různé
a) V souvislosti s povinnostmi týkajícími se GDPR bude uzavřena smlouva se
společností JJP, GDPR group s.r.o., Brno na činnost pověřence obce.
b) Zastupitelstvo obce projednalo možnost nákupu dalších pivních setů.
c) Předloženy nabídky na nákup zásahových rukavic a přenosného osvětlovacího
systému pro SDH Prasklice. Bude dořešeno na dalším zasedání zastupitelstva.
d) Řešen problém vývozu velkoobjemového kontejneru na směsný odpad, ZOD
Švábenice řeší technické problémy s provozem vozidla, kterým je kontejner vyvážen,
náhradní vozidlo se zatím na tento typ kontejneru nepodařilo zajistit.
e) OZ projednalo žádost o deklaraci potřeby vzniku Domova pro seniory v katastru obce,
žádost předložil majitel objektu firma ECO LUNE CARE,s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti: 0
Usnesení č. 5/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje deklaraci potřeby vzniku Domova pro seniory
Starý mlýn v Prasklicích. Vznik tohoto zařízení je vhodný zejména z důvodu potřeby
navýšení pracovních míst v obci Prasklice (Prasklice mají dlouhodobě druhou nejvyšší
nezaměstnanost v ZK) a regionu Morkovska, a také neustále se navyšující potřebě zařízení
pro starobní důchodce.
Usnesení bylo schváleno.
6/3 Diskuse
V diskusi byla řešena příprava akce Mikroregionem na kole.
7/3 Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 4. 2018

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

