Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 4/2018
ze dne 6. 6. 2018
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluvení: p. Fejkus
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 6. 6. 2018.
1/4 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 5. 4. 2018
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
a) Komunikace od cyklostezky do Uhřic byla opravena.
b) Proběhl nátěr a oprava fasády budovy obecního úřadu.
c) V areálu Opleta proběhne oprava vodoinstalace.
2/4 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Dne 12. 4. 2018 proběhlo jednání s VUT Brno ohledně projektového záměru na řešení
využití nemovitostí č. 20 a č. 83
b) Dne 13. 4. 2018 proběhla na Zlínském kraji obhajoba projektových záměrů, týkající se
„Podpory vymezeného znevýhodněného území Zlínského kraje“ a dne 17. 5. 2018
proběhlo závěrečné jednání.
c) Dne 18. 4. 2018 se uskutečnilo závěrečné jednání, týkající se komplexních pozemkových
úprav. Úpravy jsou dokončeny, probíhá schvalování.
d) Proběhl vývoz železa.
e) Zastupitelstvo obce bylo informováno o vydání – Směrnice zpracování osobních údajů a
Směrnice řešení incidentů.
f) Dne 10. 5. 2018 byl slavnostně otevřen za účasti hejtmana ZK Domov pro seniory Starý
mlýn.
g) Dne 10. 5. 2018 se uskutečnila valná hromada Mikroregionu.
h) 22. 5. 2018 proběhlo jednání o opravě krajnic komunikace v obci.
i) Dne 26. 5. 2018 úspěšně proběhla, za účasti hejtmana ZK Jiřího Čunka a europoslankyně
Olgy Sehnalové, akce Mikroregion na kole. Závěr akce v areálu Opleta, účast cca 400 lidí.

3/4 Projednání a schválení závěrečného účtu obce Prasklice za rok 2017 včetně všech
příloh
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č. 6/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závěrečný účet obce Prasklice za rok 2017 včetně
všech příloh.
Usnesení bylo schváleno.
4/4 Projednání plánu práce a přípravy jednotlivých akcí
Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu plnění práce. Proběhne oprava zadní stěny budovy
hasičské zbrojnice včetně nátěru střechy.
5/4 Různé
a) Volby do obecních zastupitelstev se uskuteční ve dnech 5. - 6. 10. 2018.
b) Do 31. 7. 2018 bude předložena kandidátka.
c) Vítání občánků se uskuteční cca v první polovině září.
d) Předložena a projednána žádost Simony a Petra Siudových na změnu stavební čáry pro
novostavbu na pozemku p.č. 192. Pozemek je dle nového územního plánu obce stavebním
místem, jedná se o začátek obce, v místě, kde není stavební čára zcela pevně vymezena a
respektována ostatní zástavbou, a proto není důvod toto nepovolit.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č. 7/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnu stavební čáry pro novostavbu na pozemku
p.č. 192.
Usnesení bylo schváleno.
e) OZ projednalo a schválilo nabídku firmy COMFORT REALITY na prodej nemovitostí
č.p. 9 a č.p. 57 za celkovou cenu 250 000 Kč. Obec obě nemovitosti odkoupí a bude řešit
jejich demolici.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č. 8/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo nabídku firmy COMFORT REALITY na prodej
nemovitostí č.p. 9 a č.p. 57 za celkovou cenu 250 000 Kč.
Usnesení bylo schváleno.
f) OZ opětovně projednalo a schválilo dohodu obce Prasklice a města Morkovice-Slížany
o změně průběhu obecní (katastrální) hranice mezi k.ú. Morkovice a k.ú. Prasklice.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0

Usnesení č. 9/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo dohodu obce Prasklice a města Morkovice –
Slížany o změně průběhu obecní (katastrální) hranice mezi k.ú. Morkovice a k.ú. Prasklice.
Usnesení bylo schváleno.
g) Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení příspěvku Mikroregionu Morkovsko 2018
na výstavbu překladiště komunálního odpadu v Morkovicích, a to na částku 34 549 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č.10/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo navýšení příspěvku Mikroregionu Morkovsko
2018 na výstavbu překladiště komunálního odpadu v Morkovicích, a to na částku 34 549 Kč.
Usnesení bylo schváleno.
6/4 Diskuse
7/4 Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 6. 2018

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…………………………….………..

Starosta:

Petr Ulman

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

