Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 1/2017
ze dne 19. 1. 2017
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva.
1/1 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 15. 12. 2016
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
a) Ing. Skácel podal výpověď mandátní smlouvy, zabývající se evidencí provozu
kanalizace. V současné době probíhají jednání ohledně uzavření nové smlouvy s VUT
Brno.
b) Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen.
c) Obecní zpravodaj byl v měsíci prosinci 2016 vydán.
2/1 Složení slibu nového zastupitele
Vzhledem k tomu, že pan Patrik Číhal podal k datu 19.12.2016 z osobních důvodů rezignaci
na funkci zastupitele obce, bylo dne 23.12. předáno osvědčení o zvolení za člena
zastupitelstva paní Ludmile Škrabalové (náhradník dle výsledků voleb). Ta podala k datu
19.1.2017 rezignaci ze zdravotních důvodů. Jako zastupitel bude osloven další náhradník.
3/1 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Studie odkanalizování obce Prasklice byla předána na odbor životního prostředí
v Kroměříži.
b) Probíhala další jednání ohledně komplexních pozemkových úprav.
c) Byla podepsána darovací smlouva s p. Ležákem a p. Sloukovou na úhradu nevratného
příspěvku za byt zvláštního určení v Přerově.
d) Vzhledem ke špatnému stavu kontejneru na čiré sklo a papír probíhají jednání ohledně
náhrady kontejnerů.
e) Probíhají jednání s firmou Lesy ČR ohledně možnosti vyčištění toku Švábského
potoka.

Starosta jednal s majitelem domu č.p. 81 o zabezpečení krizového stavu nemovitosti
(padající štít, el. vedení, rozbitá okna, nemovitost plná slámy).
g) Práce na územním plánu obce pokračují, na žádost Ing. Ježe byla řešena změna využití
u části pozemků, dne 15.2. proběhne veřejné projednání ÚP na obecním úřadě
v Prasklicích.
h) Obec obdržela zprávu od Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2016.
i) Zimní údržba a opravy techniky pokračují.
f)

4/1 Informace o rozpočtovém opatření č. 3 a 4/2016 a o kontrole vyrovnanosti rozpočtu
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o rozpočtovém opatření č. 3 a 4/2016
a o kontrole vyrovnanosti rozpočtu.
5/1 Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Kroměříž – agenda řešení
přestupků
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 1/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcemi
podle par.63, zákona č. 128/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů s Městem Kroměříž,
týkající se řešení přestupků..
Usnesení bylo schváleno.
6/1 Schválení plánu inventur a jmenování inventurní komise
Starosta informoval o plnění plánu inventur a o jmenování inventurní komise.
Inventurní komise k provedení fyzické a dokladové inventury k 31.12.2016 byla jmenována
ve složení:
Předseda: Ing. Marie Jonášová
Členové: Ing. Josef Jež, Zdenko Dvořák, Ladislav Fejkus.
V 18,30 odchod p. D. Stoklasová – odjezd do zaměstnání.
7/1 Projednání příspěvků zájmovým organizacím
Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé žádosti o finanční příspěvky na rok 2017. Zároveň
proběhla kontrola využití příspěvků jednotlivými organizacemi za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0.
Usnesení č. 2/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje finanční příspěvky na rok 2017 takto:
a) MŠ Pornice – 20 000,- Kč
b) Český svaz včelařů, ZO Pačlavice – 3 000,- Kč
c) ČMS chovatelů poštovních holubů Prasklice – 5 000,- Kč
d) MS Uhřice - Prasklice – 7 000,- Kč

e) SDH Prasklice – 10 000,- Kč
f) Čmeláček – 0,- Kč
Usnesení bylo schváleno.
V 19,30 hod. odchod p. Ulman – odjezd do zaměstnání.
8/1 Různé
a) Bude pořízen nový sekací traktor, řešeny dvě nabídky, bude dořešeno na dalším
jednání OZ.
b) Předložena žádost p. Aleše Dosoudila o odkoupení parcel – p.č. 776 a p.č. 5016/187 ,
k.ú. Prasklice za účelem stavby rodinného domu.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0.
Usnesení č. 3/2017
Zastupitelstvo obce se po projednání rozhodlo zveřejnit záměr prodeje p.č. 776 o výměře
3143 m2 a p.č. 5016/187 o výměře 400 m2.
Usnesení bylo schváleno.
c) Probíhají přípravy na akce – Prasklický košt slivovice, ostatky, beseda s důchodci.
9/1 Diskuse
10/1 Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 1. 2017

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Petr Ulman

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

