Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 5/2018
ze dne 30. 8. 2018
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluvení: Ing. Jež, p. Stoklasová
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 30. 8. 2018.
1/5 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 6. 6. 2018
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
a) Oprava vodoinstalace v areálu Opleta – úkol trvá.
b) Vítání občánků proběhne dne 23. 9. 2018.
2/5 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Dne 7. 6. 2018 proběhlo jednání s JUDr. Rubíčkovou ohledně přípravy smluv na
odkoupení nemovitostí čp. 9 a 57.
b) Kandidátka na volby do zastupitelstva byla podána.
c) Dne 14. 6. 2018 proběhlo další jednání s VÚT Brno ohledně studie využitelnosti
nemovitosti čp. 20.
d) Dne 15. 6. 2018 se starosta zúčastnil na Dřínově setkání s ministryní financí.
e) 30. 6. 2018 proběhla úspěšně akce Prasklický železný hasič, zahájení za účasti hejtmana
ZK Jiřího Čunka.
f) Dne 21. 7. 2018 se uskutečnil turnaj v nohejbale o putovní pohár starosty obce
a v podvečer divadelní představení morkovských ochotníků „ Druhý tajný život“.
g) V dnech 27. 7. – 28. 7. 2018 proběhly hody a zároveň výstava historických dokumentů
a fotografií obce ke 100. výročí vzniku republiky, kterou navštívilo 104 osob.
h) Dne 30. 8. 2018 proběhla konzultace na Zlínském kraji ohledně dotací na opravu hřbitovní
zdi, demolic nemovitostí a rekonstrukce nemovitosti čp. 20.
i) Byla dokončena oprava zadní stěny budovy hasičské zbrojnice.
3/5 Projednání a schválení plánu financování a rozvoje vodovodu a kanalizace
Byl projednán a schválen plán financování a rozvoje vodovodu a kanalizace s tím, že platba
za stočné bude projednána po komunálních volbách a připravena k výběru od roku 2019.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 11/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje plán financování a rozvoje vodovodu
a kanalizace.
Usnesení bylo schváleno.
4/5 Projednání a schválení nového knihovního řádu
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 12/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nový knihovní řád.
Usnesení bylo schváleno.
5/5 Příprava výroční poutě na Křéby
Zastupitelstvo projednalo přípravu výroční poutě.
6/5 Různé
a) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene se společností EON
a EON Distribuce – zřízení přípojky elektřiny na stavbu RD Kamil Žižlavský
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 13/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného
břemene se společností EON a EON Distribuce (přípojka elektřiny k novostavbě RD
p. Kamil Žižlavský).
Usnesení bylo schváleno.
b) Předložena žádost o poskytnutí finanční podpory provozovateli domova pro seniory Starý
mlýn v Prasklicích spolku VETUS MOLENDINI CZ, z.s., Prasklice 142 o dotaci.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 14/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dotaci spolku VETUS MOLENDINI CZ,
z.s., na pořízení kompenzačních pomůcek pro rok 2018 ve výši 25 tis.Kč.
Usnesení bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo projednalo tři cenové nabídky na demolici pořizovaných nemovitostí č.p. 9
a č.p. 57, která proběhne v roce 2019. Pro realizaci byla vybrána firma Dalibor Kovář.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 15/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje firmu Dalibor Kovář, Zborovská Zlín na
provedení demolice nemovitostí č.p. 9 a č.p. 57.
Usnesení bylo schváleno.
d) Předložená žádost SDH na koupi 4 ks hasících přístrojů. Hasící přístroje budou
zakoupeny a umístěny 2 ks v areálu Opleta a 2 ks v hasičské zbrojnici.

7/5 Diskuse
V diskusi vystoupil p. Ulman Petr ohledně provedení deratizace kanalizace v obci. Bude
provedeno v podzimních měsících.
8/5 Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 9. 2018
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…………………………….………..

Starosta:

Petr Ulman

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

