Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 8/2015
ze dne 21. 12. 2015
Místo: zasedací místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluven: Číhal Patrik
Občané: p. Ulman, p. Ježová
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 21. 12. 2015.
1/8 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 18. 11. 2015
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulých
zasedání.
a) Proběhl turnaj Mikroregionu v malé kopané.
b) Žádost o dotaci pro SDH Prasklice byla odeslána.
c) Pokračuje se v opravě střechy na č.p. 20.
d) Rozsvěcení vánočního stromu proběhlo dne 5. 12. 2015.
e) Připojení sirény bude dokončeno.
f) Revize plateb nájemného za hroby na místním hřbitově probíhá.
2/8 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Občané obdrželi Prasklický zpravodaj za rok 2015.
b) Řeší se problematika sběru a likvidace komunálního odpadu v obci. Po dohodě
v rámci Mikroregionu Morkovsko a několika dalších obcí bude společnosti Biopas
dána výpověď a během roku 2016 proběhne výběrové řízení na firmu pro sběr odpadu
v obci. Celá problematika bude řešena ve spolupráci celého mikroregionu.
c) Proběhla kontrola OSSZ Kroměříž – výsledek bez závad.
d) Bude zřízen sběr plastových obalů do pytlů, které se budou předávat 1 x za měsíc dle
harmonogramu sběru od firmy Biopas.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0
Usnesení č. 36/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu č. 57/201/15 O sběru, odvozu a využití
odpadů (sběr plastů do pytlů).
Usnesení bylo schváleno.
3/8 Informace o plnění rozpočtu
V rozpočtu obce za rok 2015 nebudou vyčerpány všechny výdaje, úspora bude převedena do
roku 2016.

4/8 Schválení změn stanov Mikroregionu Morkovsko
Jedná se o změny čl. 1 – mění se sídlo Mikroregionu na – Náměstí 29, Morkovice a dále se
mění čl. 3, bod 2 – společný postup při pořádání sportovních akcí.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 37/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnu stanov Mikroregionu Morkovsko.
Usnesení bylo schváleno.
5/8 Schválení plánu inventur a složení inventární komise
Výsledek hlasování plánu inventur: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 38/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje plán inventur.
Usnesení bylo schváleno.
Výsledek hlasování složení inventární komise: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 39/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje jmenování komise pro provedení inventur, a to ve
složení:
Předseda: Ing. Marie Jonášová
Členové: Ing. Josef Jež, p. Zdenko Dvořák, p. Vladimír Fejkus
Usnesení bylo schváleno.
Proškolení komise proběhlo dne 21. 12. 2015.
6/8 Informace o přípravě nového územního plánu obce
Starosta informoval členy zastupitelstva o přípravě nového územního plánu obce, probíhá
výběrové řízení na zpracovatele územního plánu, výzva k podání nabídky malého rozsahu
končí dne 5. 1. 2016. Byla jmenována výběrová komise ve složení: Ing. Josef Jež, Zdenko
Dvořák, Lubomír Dosoudil.
7/8 Schválení návrhu zadání územního plánu
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 40/2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje návrh zadání územního plánu.
Usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky dotčených orgánů.
8/8 Projednání problematiky kanalizace v obci
Povolení na vypouštění odpadních vod do vod povrchových obec Prasklice získala do roku
2020. V dalším roce budou pokračovat práce na řešení problematiky kanalizace v obci.

9/8 Informace o průběhu komplexní pozemkové úpravy
Starosta informoval o průběhu komplexní pozemkové úpravy. Proběhlo první jednání sboru
zástupců, na kterém bylo započato řešení plánu společných zařízení. Zastupitelstvo souhlasí
s projednáním posunutí hranice katastrálního území do jeho původní podoby, které proběhne
s městem Morkovice.
10/8 Různé
Žádosti o příspěvky a dary budou řešeny na lednovém zasedání zastupitelstva.
11/8 Diskuse
V diskusi se členové zastupitelstva i občané vyjadřovali k návrhu nového územního plánu
obce.
12/8 Závěr
Na závěr poděkoval starosta obce členům zastupitelstva za jejich práci v roce 2015.
Příští jednání zastupitelstva: 5. 1. 2016

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 12. 2015

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Petr Ulman

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

