Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 3/2015
ze dne 16. 4. 2015
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: Vladimír Fejkus, Petr Ulman, Bc. Jaroslav Kupka, Dana Stoklasová
Občané: 5
1/3 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 19. 2. 2015
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o stavu vymáhání pohledávek za poplatky.
Poplatky neuhradili 3 občané, 1 občan si částku za poplatky odpracuje přes obecní úřad
a nadále bude pokračovat vymáhání pohledávek u zbylých 2 občanů.
2/3 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva a veřejnost o činnosti obecního úřadu:
a) Řešení prodloužení vodovodního řádu – práce probíhají, v současné době se dokončuje
projekt změny stavby před dokončením.
b) Proběhly opravy všech sekacích strojů obce.
c) Proběhla obnova evidence zásahové jednotky dobrovolných hasičů (změna velitele,
zástupců, strojníků, obnova lékařských prohlídek a osobních karet).
d) Proběhlo jednání s TJ Sokol Pačlavice, který bude využívat travnatou plochu hřiště
v Prasklicích a bude se podílet na sečení trávy na hřišti.
e) Proběhlo jednání Mikroregionu Morkovsko. Hejtmanovi Zlínského kraje bude zaslán
dopis týkající se mikroregionu s ohledem na velkou nezaměstnanost. Dále zde byly
řešeny otázky odpadového hospodářství.
f) Dne 6. 6. 2015 proběhne akce Mikroregionem Morkovsko na kole.
g) Proběhne oprava cyklostezky. Bude opraveno 60% nejpoškozenějších částí.
h) Kontejner na bioodpad bude umístěn na dvoře bývalé Jednoty.
3/3 Projednání dodatku č. 2 – zajištění dopravní obslužnosti
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0.
Usnesení č. 11/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti.
Usnesení bylo schváleno.
4/3 Projednání prodeje části pozemku p.č. 5143
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0.

Usnesení č. 12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 5143 o výměře 363 m2, za cenu 35 Kč/m2
panu Aleši Dosoudilovi.
Usnesení bylo schváleno.
5/3 Projednání odkupu pozemku p.č. 99/2
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0.
Usnesení č. 13/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje odkoupení pozemku p.č. 99/2 o výměře 124 m2 od
paní Tamary Dragonové.
Usnesení bylo schváleno.
6/3 Oznámení o vydání směrnice č. 3/2015 o účetnictví
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vydání směrnice č. 3/2015 o účetnictví.
7/3 Záměr na odkoupení domů číslo popisné 83 a 20 včetně zahrady
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0
Usnesení č. 14/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje záměr na odkoupení domů číslo popisné 83 a 20
včetně pozemků p.č 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2 o celkové výměře 2141 m2 za cenu
300 tis. Kč.
Usnesení bylo schváleno.
8/3 Různé
a) Pro obecní úřad budou pracovat pracovníci z Úřadu práce a to: p. Hanáková Adéla,
p. Lysáková Jiřina a p. Vránová Miroslava.
b) Dlažba za kostelem – starosta informoval o nabídce firmy na provedení dlažby za
kostelem, budou osloveny další firmy, poté bude provedeno vyhodnocení nabídek.
c) Pan Anderko podal návrh na odkoupení nemovitosti č.p. 57. Doposud nejsou vyřešeny
majetkové vztahy, zastupitelstvo se nebude zatím tímto návrhem zabývat.
d) Úprava ceníku za služby obce. Ceník se nebude zatím upravovat. Po vyhodnocení
celého roku 2015 včetně využití se zastupitelstvo k této problematice vrátí.
Zodpovědná osoba za pronájem hasičské zbrojnice – p. Zdenko Dvořák.
e) Předložena nabídka MAS Hříběcí hory na zpracování programu rozvoje obce.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0.
Usnesení č. 15/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje zpracování programu rozvoje obce MAS
Hříběcí hory za cenu 18 tis. Kč.

Tento program je třeba zpracovat zejména z důvodů možností žádostí o dotace.
Usnesení bylo schváleno.
f) Připomínky občanů: - žádost o vykácení tújí u místní fary, žádost p. Přecechtělové
o opravu komunikace před jejím domem. Žádost paní Rychlé o možné řešení
problému parkování aut v místní části Hliník.
g) Žádost pana Davida Dvořáka o pomoc při řešení odvodu vody u domu č.p. 38
Žádá o příspěvek na materiál, svodové žlaby, v částce cca 6000 Kč. Svodnice z těchto
žlabů bude na obecním pozemku a bude řešit odvodnění mezi komunikací vedoucí na
hřbitov a zdí domu č.p. 38.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0, Zdržel se 1
Usnesení č. 16/2015
Zastupitelstvo obce Prasklice schvaluje zakoupení svodových žlabů pro odvod vody
u domu č.p. 38 za cenu cca 6 tis. Kč.
Usnesení bylo schváleno.
9/3 Diskuse
10/3 Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 4. 2015

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…………………………….………..

Starosta:

Ing. Josef Jež

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

