Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 6/2015
ze dne 8. 10. 2015
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Stoklasová Dana
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 8. 10. 2015.
1/6 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 16. 7. 2015
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak je plněn plán práce na II. pololetí
2015:
a) Výměna topidel v budově OÚ proběhne v průběhu měsíce října 2015.
b) Projektová dokumentace na řešení využití prostoru po demolici domů v části obce od
Pornic bude vyhotovena v průběhu zimních měsíců.
c) Vybudování nových lávek přes potok je v řešení.
d) Výměna dveří v budově šaten na hřišti byla provedena.
e) Doplocení tenisového kurtu na hřišti včetně řešení ochranné sítě mezi fotbalovým
hřištěm a tenisovým kurtem bylo provedeno.
f) Oprava č.p. 68 dokončena.
g) Oprava omítek márnice na místním hřbitově byla provedena, venkovní malba bude
provedena do konce měsíce října 2015.
h) Úpravy zeleně kolem hřbitova byly provedeny.
2/6 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Pro úklid budovy obecního úřadu byl zakoupen nový vysavač.
b) Obec bude muset zajišťovat sečení trávy kolem cyklostezky.
c) Proběhlo informativní jednání o vybudování mokrého poldru.
d) Cedule – zákaz podomního prodeje byla umístěna.
e) Byla řešena problematika domu č.p. 56.
f) Byly zakoupeny nové knihy do místní knihovny.
g) Zveřejněna nabídka prodeje domu č.p. 70
3/6 Projednání neinvestiční dotace pro SDH Prasklice
Ruší se usnesení zastupitelstva č. 25/2015.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.

Usnesení č. 26/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje neinvestiční dotaci ve výši 5 000,- Kč pro SDH
Prasklice.
Usnesení bylo schváleno.
4/6 Schválení rozpočtové změny č. 2/2015
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 27/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2015.
Usnesení bylo schváleno.
5/6 Informace o průběhu komplexní pozemkové úpravy
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o průběhu provádění komplexní pozemkové
úpravy v obci. V obci proběhlo odsouhlasení hranic pozemků. Jednání sboru zástupců
proběhne v termínu po 7. 11. 2015 a bude řešen plán společných zařízení. Byl projednán
předběžný návrh řešení protipovodňového mokrého poldru. Zastupitelstvo souhlasí se
započetím projekčních prací této stavby (poldr bude nutné zakomponovat jak do pozemkové
úpravy Prasklice, tak také Pačlavice a do územního plánu obce).
6/6 Informace o přípravě deratizace obce
Firma DERATEX provede celoplošnou deratizaci obce. Deratizace bude probíhat v průběhu
měsíce října a listopadu 2015, čtvrtletně budou prováděny kontroly. Cena včetně DPH činí
14 520,- Kč.
7/6 Řešení nutnosti opravy střechy č.p. 20
Usnesení č.28/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provedení celkové opravy střechy č.p. 20 do
konce roku 2015.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení bylo schváleno.
8/6 Projednání problematiky kanalizace v obci
V průběhu měsíce srpna až měsíce října 2015 proběhlo několik jednání pracovní skupiny
zabývající se řešením problematiky kanalizace v obci včetně problematiky čištění odpadních
vod. Byla podána nová žádost o povolení k vypouštění odpadních vod na další období, byla
doplněna evidence týkající se kanalizace. Pracovní skupina se zabývala otázkami čištění
kanalizace, monitoringu kanalizace, projektové dokumentace kanalizace, současného stavu
kanalizace.
Usnesení č. 29/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Plán kontrol míry znečištění odpadních vod.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.30/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vypracování Studie čištění odpadních vod v obci
Prasklice.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení bylo schváleno.
9/6 Různé
a) Proběhne výsadba 10 stromů.
b) Proběhne jednání s Úřadem práce v Kroměříži ohledně zaměstnávání občanů na další
období.
c) Byl odsouhlasen článek o obci v knize Morava a Slezsko za cenu 2000 Kč.
d) Bude zakoupen nový řetěz pro rozsvěcení vánočního stromu.
e) V sobotu 17. 10. proběhne brigáda SDH a OZ.
10/6 Diskuse
Rozsvěcení vánočního stromu by mělo proběhnout dne 28. 11. 2015.
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 10. 2015

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Petr Ulman

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

