Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 7/2015
ze dne 18. 11. 2015
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: Stoklasová Dana, Číhal Patrik
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 18. 11. 2015.
1/7 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 8. 10. 2015
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulých
zasedání.
a) Výměna topidel v budově OÚ proběhla.
b) Oprava domu č.p. 68 a márnice na místním hřbitově byla dokončena.
c) Deratizace proběhla a dne 19. 11. 2015 bude dokončena.
d) Bylo zakoupeno 10 stromů.
e) Proběhlo jednání s Úřadem práce ohledně možnosti zaměstnání občanů na další
období. Výhledově bude řešeno nejdříve od měsíce března 2016.
f) Proběhla brigáda na úklid stodoly, vyčištění kanalizačních vpustí a výměna dveří
v č.p.68.
2/7 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Proběhla řada jednání, týkajících se problematiky kanalizace v obci a pozemkových
úprav.
b) Obec odeslala žádost na Zlínský kraj na dotaci pro rok 2016 na techniku a prostředky
požární ochrany. Jedná se o částku 283 742,- Kč, z toho spoluúčast obce v případě
schválení by činila 87 302,- Kč.
c) Exekuce domu č.p. 56 bude řešena veřejnou dražbou.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0.
Usnesení č. 31/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účast Obce Prasklice v elektronické dražbě na
nemovitost č.p. 56. Dražba proběhne dne 19. 1. 2016 v 15,00 hod.
Usnesení bylo schváleno.
d) V sobotu dne 28. 11. 2015 proběhne turnaj Mikroregionu v malé kopané. Obec
Prasklice se zúčastní, byly zakoupeny nové dresy.
e) Dne 11. 11. 2015 proběhlo položení věnce ke Dni válečných veteránů.

Byla provedena revize plateb nájemného za hroby na místním hřbitově. Těm
občanům, kteří nemají uhrazené nájemné, bude zaslán dopis. Jinak jsou informace
k dispozici na nástěnce u místního hřbitova.
g) Proběhla kontrola BOZP na stav obecních a veřejných budov.
h) V místní knihovně byla provedena výměna počítače.
f)

3/7 Projednání plánu společných zařízení KOPU Pačlavice
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 32/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje plán společných zařízení KOPU Pačlavice.
Usnesení bylo schváleno.
4/7 Schválení rozpočtového provizoria
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0.
Usnesení č. 33/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pravidla rozpočtového hospodaření v souladu
s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů/ Rozpočtové
provizorium na rok 2016, v platném znění, kde obce i příspěvkové organizace do schválení
řádného rozpočtu na rok 2016 postupují dle rozpočtu na rok 2015 a nebudou financovány
žádné investice.
Usnesení bylo schváleno.
5/7 Projednání problematiky kanalizace v obci
Byla odeslána Žádost o povolení na vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Správce
lesů a Povodí Moravy navrhují prodloužit povolení do roku 2018. Dne 2. 12. 2015 proběhne
jednání na odboru životního prostředí MěÚ Kroměříž. Do konce roku 2015 bude vypracována
studie odkanalizování obce, proběhne zakreslení kanalizačních šachet a v příštím roce by
mělo být provedeno geometrické zaměření kanalizace.
6/7 Informace o průběhu komplexní pozemkové úpravy
Starosta informoval o průběhu komplexní pozemkové úpravy.
7/7 Informace o průběhu nového územního plánu obce
Byla projednána informace ohledně návrhu na nový územní plán obce Prasklice s možností
získání dotací ze státního rozpočtu.
8/7 Schválení smlouvy na opravu střechy č.p.20
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0.
Usnesení č. 34/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu na opravu střechy domu č.p. 20
v celkové výši 270 048,- Kč vč. DPH. Zhotovitelem bude firma Ivo Juráň, Pačlavice.

9/7 Různé
Doplnění kontrolního výboru
Po odstoupení Bc. Kupky je navržen za člena kontrolního výboru pan Patrik Číhal.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0.
Usnesení č. 35/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje doplnění člena kontrolního výboru, a to Patrika
Číhala.
a) Připojení sirény bude dokončena 21. 11. 2015.
b) Rozsvěcení vánočního stromu proběhne v sobotu 5. 12. 2015.
c) Členové zastupitelstva navrhnou plán práce na rok 2016
10/7 Diskuse

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 11. 2015

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Petr Ulman

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

