Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 7/2016
ze dne 27. 10. 2016
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Ulman Petr
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 27. 10. 2016
1/7 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 7. 9. 2016
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
a) Žádost o zapojení do programu Stromy pod kontrolou byla podána. V obci se jedná
cca o 30 stromů. Dne 7. 11. 2016 proběhne posouzení stavu jednotlivých stromů.
b) Pachtovní smlouva s Agrodružstvem Morkovice byla podepsána.
c) Smlouva o zřízení věcného břemena se společností RWE GAS NET byla podepsána.
d) Odstranění nánosů a naplavenin před mostem do místního potoka nebylo z důvodu
špatného počasí zatím provedeno.
2/7 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Dne 21. 10. 2016 se uskutečnila ve společenské místnosti obecního úřadu veřejná
beseda s občany na téma: Kanalizace a čištění odpadních vod v obci.
Doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. a Ing. Raček, z VÚT Brno seznámili občany se
stávajícím stavem kanalizace v obci a prezentovali 3 varianty možného řešení čištění
odpadních vod. Besedy se zúčastnilo 7 občanů.
b) Dne 5. 10. 2016 proběhlo setkání starostů se starostou Města Kroměříž.
c) Proběhlo rovněž setkání starostů místní akční skupiny Hříběcí hory.
d)
e)
f)
g)

Dne 10. 11. 2016 se uskuteční setkání starostů DSO Mikroregionu Morkovsko.
Probíhala rovněž další jednání ohledně komplexních pozemkových úprav.
Práce na novém územním plánu obce pokračují.
Proběhla deratizace kanalizace v obci.

3/7 Projednání řešení odkanalizování obce na ČOV
Na základě vypracované studie odkanalizování a čištění odpadních vod obce, na základě i
veřejné besedy s občany na téma Kanalizace a čištění odpadních vod v obci, zastupitelstvo
obce projednalo 3 varianty možného budoucího řešení čištění odpadních vod v obci a vybralo
variantu č. 2, tj. napojení stávající jednotné kanalizace na kontejnerovou čistírnu odpadních
vod, která bude v obci vybudována.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 28/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje jako budoucí možnou variantu č. 2, tj. napojení
stávající jednotné kanalizace na kontejnerovou čistírnu odpadních vod.
Usnesení bylo schváleno.
4/7 Projednání změny veřejnoprávní smlouvy s Městem Morkovice, přestupková komise
a sociálně-právní ochrana dětí
Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 3/16 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí
Prasklice a městem Morkovice-Slížany na právní ochranu dětí a projednávání přestupků.
V tomto dodatku město Morkovice-Slížany vypovídá řešení agendy přestupků a ponechává
v platnosti pouze právní ochranu dětí, a to za roční příspěvek 3682 Kč. Zastupitelstvo se
rozhodlo požádat město Kroměříž o uzavření veřejnoprávní smlouvy na řešení přestupků
a městu Morkovice-Slížany vypovědět tuto smlouvu a dodatek č. 3/16 neuzavírat.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 29/2016
Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 3/2016 obsahu veřejnoprávní smlouvy s Městem
Morkovice – Slížany s tím, že s touto změnou nesouhlasí a rozhodlo podat výpověď této
veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení bylo schváleno.
5/7 Projednání smlouvy o úhradě příslibu na poskytnutí bytu zvláštního určení
Předložena žádost p. Sloukové a p. Ležáka o zaslání příslibu na úhradu jednorázového
příspěvku ve výši 25 000 Kč městu Přerov na udělení bytu zvláštního určení v Přerově.
V případě schválení poskytnutí tohoto bytu žadatelům, uzavře obec s městem Přerov
veřejnoprávní smlouvu na úhradu tohoto jednorázového příspěvku. Úhrada tohoto příspěvku
bude obci poskytnuta žadateli, a to formou daru na základě darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 30/2016
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zasláním příslibu na úhradu jednorázového
příspěvku ve výši 25 000 Kč statutárnímu městu Přerov a v případě přidělení bytu zvláštního
určení v Přerově žadatelům pí Sloukové a p. Ležákovi s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

s městem Přerov na úhradu tohoto příslibu. Tato částka 25 000 Kč bude obci uhrazena
žadateli, a to formou daru na základě uzavřené darovací smlouvy.
Usnesení bylo schváleno.
6/7 Projednání kácení dřevin
Byla projednána žádost p. Foltýna Josefa o pokácení smrků u místního hřbitova.
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že dojde pouze k ořezání smrků, dle možností. Dále se
zastupitelstvo obce zabývalo stavem stromů u chodníku vedoucího do areálu bývalého
Agrodružstva. Zde proběhne obhlídka stavu stromů a zdravotně špatné stromy budou
brigádně vykáceny. Jabloň před domem Zapletalových bude vykácena. Vykácení proběhne ve
spolupráci dobrovolných hasičů a zastupitelstva.
7/7 Různé
a) Jednotliví členové zastupitelstva připraví na další jednání zastupitelstva návrhy na rozpočet
obce na rok 2017.
b) Rozsvěcení vánočního stromu proběhne 3. nebo 10. 12. 2016.
8/7 Diskuse
Upozorňují se občané, že na místní hřbitov platí přísný zákaz vodění psů.
9/7 Závěr

Zápis byl vyhotoven 29. 10. 2016
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

……………………………………….

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

