Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 5/2016
ze dne 23. 6. 2016
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Číhal Patrik, p. Ulman Petr., Ing. Jonášová Marie
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 23. 6. 2016
1/5 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 21. 4. 2016
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého zasedání.
a) Rozpočtová změna byla schválena.
b) Smlouva se společností E.ON byla podepsána.
c) Řešení problematiky kanalizace probíhá.
d) Odprodej nemovitosti p. Petra Anderka je v jednání.
e) Komplexní pozemkové úpravy probíhají.
f) Žádost od firmy Zelenka na odkoupení, směnu, služebnost p.č. 5016/136 prozatím odsunuta.
g) Na základě žádosti p. Stanislava Kani zastupitelstvo souhlasí s vybudováním příjezdové
plošiny
h) a úpravami před jeho domem – souhlasné stanovisko bylo předáno.
i) Veškeré poplatky za svoz odpadu byly uhrazeny.
2/5 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Proběhla akce Mikroregionem na kole, která měla v Prasklicích 171 účastníků.
b) Okolo obecních nemovitostí č.p. 20 a 83 bylo dokončeno oplocení, zadní brána pozemku je
uzamykatelná.
c) Bylo dokončeno nové oplocení okolo fotbalového hřiště a oprava fasád v areálu Opleta
(oprava udírny, zabudování grilu).
d) Proběhlo jednání se zástupci společnosti AOPK Bílé Karpaty ohledně národní přírodní
památky Křéby.
e) Proběhlo jednání s VÚT Brno ohledně monitoringu kanalizace, vpustí, ČOV.
f) Pan Anderko odpracuje v naší obci 200 hodin veřejně prospěšných prací.
g) Od 1 8. 2016 bude zaměstnána u obce pí Lysáková, p. Balko k 31. 8. 2016 končí.
h) Proběhlo jednání Mikroregionu, na kterém se mimo jiné řešil návrh na vydání publikace
Mikroregionu, návrh smlouvy na zápis do systému RUIAN. Mikroregion se zapojí do
projektu Centra společných služeb, zaměstná dva pracovníky, kteří budou pracovat pro
Mikroregion. Pokud se tento projekt schválí, měl by začít fungovat od 1. 10. 2016.

3/5 Závěrečný účet obce a účetní závěrka
Starosta seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem obce a s účetní závěrkou za rok 2015.
Zastupitelstvo hlasovalo o schválení závěrečného účtu a účetní závěrce.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č.17/2016
Zastupitelstvo po projednání schvaluje závěrečný účet obce a účetní závěrku.
Usnesení bylo schváleno.
4/5 Smlouva o poskytnutí dotace
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu se zlínským krajem na poskytnutí dotace od
zlínského kraje pro JPO Prasklice ve výši 155 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č.18/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace pro JPO Prasklice
v celkové výši 155 000,- Kč na 8 kusů zásahových oděvů, přileb a obuvi.
Usnesení bylo schváleno.
5/5 Smlouva se společností VAK
Starosta předložil k projednání a schválení novou smlouvu se společností VaK Kroměříž.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0.
Usnesení č.19/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy se společností VAK Kroměříž na dodávku pitné
vody.
Usnesení bylo schváleno.
6/5 Veřejnosprávní smlouva s městem Morkovice
Byla projednána veřejnoprávní smlouva s městem Morkovice-Slížany, týkající se provádění zápisu
do systému RUIAN.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č.20/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením veřejnosprávní smlouvy s městem Morkovice, aby za
obec Prasklice mohlo zapisovat do systému RUIAN.
Usnesení bylo schváleno.
7/5 Demolice domu č. 56 - Machařovo
Starosta informoval o tom, že v nejbližších dnech proběhne demolice domu č. 56. Starosta zajistí
firmu na demolici této nemovitosti.
8/5 Program rozvoje mikroregionu
Byl zpracován program rozvoje mikroregionu. Starosta informoval přítomné, že možným zájemcům
zašle tento program do e-mailových schránek.

9/5 Oprava chodníku před budovou fary
V současné době probíhá oprava chodníku před budovou fary. Opravu provádí p. Procházka,
materiál a mzdu pracovníků hradí obec.
10/5 Převzetí cesty z Prasklic do Uhřic po úpravě pozemků
Starosta sdělil přítomným informace týkající se komplexních pozemkových úprav, jak bude
probíhat postup prací, od podzimu se začne s umísťováním nových pozemků. Proběhne vracení
katastrálních hranic mezi obcemi Prasklice a městem Morkovice do původního stavu. Tuto úpravu
je možno provést pouze se souhlasem města Morkovice. To informovalo obec Prasklice, že
s úpravou hranice souhlasí za podmínky, že obec Prasklice převezme jejich část polní cesty mezi
Prasklicemi a Uhřicemi do svého vlastnictví.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 1.
Usnesení č.21/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s převzetím části polní cesty Prasklice – Uhřice náležící do k.ú.
Morkovice do svého vlastnictví.
Usnesení bylo schváleno.
11/5 Různé
a) Starosta informoval o možných úpravách a spojení pozemků národní přírodní památky
Křéby.
b) Obec věnuje dárkové balíčky na Železného hasiče.
c) Jednání o koupi zásahových rukavic pro SDH Prasklice zatím odloženo.
12/5 Závěr

Zápis byl vyhotoven 28. 6. 2016.

Zapisovatel: Dana Stoklasová

…..........................................................

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…...........................................................

Starosta:

Vladimír Fejkus

..….........................................................

Ing. Jiří Vdoleček

…...........................................................

