Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 5/2017
ze dne 1. 9. 2017
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluven : p. Ulman Petr
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 1. 9. 2017.
1/5 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 2. 6. 2017
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, jak jsou plněny úkoly z minulého
zasedání.
a) Úkol bodu 7/3/b) trvá do jednání příštího zastupitelstva.
b) Nábytek do malé zasedací místnosti bude pořízen do konce září 2017.
c) Oprava elektroinstalace a toalet v areálu Opleta proběhla.
d) Zpevněná plocha po demolici domu č.e. 56 byla vybudována.
2/5 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Informoval o jednání Mikroregionu Morkovsko a CSS. Zakončení cyklistické akce
„Za krásami Mikroregionu Morkovsko 2018“ proběhne v Prasklicích.
b) Dne 29. 7. 2017 proběhl v areálu Opleta turnaj v malé kopané a nohejbalu. Akce byla
úspěšná, účast cca 80 lidí (mužstva z okolních obcí, ale i Kroměříže, Lipníku n.B. atd.)
c) Bylo vydáno nařízení starosty obce č. 1/2017 – Stanovení místa a času pro uzavírání
manželství v obci Prasklice. V měsíci srpnu proběhly v areálu Opleta dva svatební
obřady.
d) Proběhla jednání se Stavebním úřadem ohledně prohlídky domu č.p. 69.
e) Veřejná vyhláška týkající se úprav Farmy Zelenka v Prasklicích.
f) Proběhlo jednání o výstavbě skladu obilí u Ing. Josefa Ježe.
g) Proběhlo jednání ohledně DPS Starý Mlýn.
h) Proběhla prohlídka stodoly u Foltýnů (poškození štítu).
i) Byly řešeny stížnosti občanů - zanechání drůbeže u Anderkových, stížnost a petice
ohledně rozšíření hlodavců v domě č.p. 9, stížnost ohledně chování domácích zvířat
v domě č.p. 42, řešení svodnice v místní části Hliník.
j) Starosta informoval členy zastupitelstva o novele zákona o střetu zájmů.
k) Probíhá příprava voleb.
l) Uskutečnilo se jednání ohledně možnosti získání dotace na opravu zdi místního
hřbitova, dále ohledně dotace na revitalizaci veřejného osvětlení v obci.
m) Obec obdržela částku 9 290,- Kč za prodej železa. Částka bude použita na nákup
vybavení pro JSDH Prasklice.

n) Proběhlo jednání se stavební fakultou VUT Brno ohledně možnosti vypracování studie
stavebního řešení rekonstrukce nemovitosti č.p. 20.
3/5 Projednání příspvěku na opravu kostela
Byla projednána žádost Farnosti Prasklice o příspěvek na opravu střechy a fasády místního
kostela, celková oprava vyjde cca na 500 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 12/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dotaci ve výši 100 000,- Kč na opravu kostela
v Prasklicích.
Usnesení bylo schváleno.
4/5 Projednání darovací smlouvy p. R. Hromadové.
Sestra zesnulého p. Milana Snášela, jehož pohřeb hradila obec, by ráda darovala příspěvek na
tuto úhradu.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 13/2017
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje darovací smlouvu s paní Renatou Hromadovou.
Dar bude použit na částečnou úhradu pohřbu p. Snášela.
Usnesení bylo schváleno.
5/5 Projednání kácení dřevin
Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Antonína Nesvadby na vykácení dřevin – ořechů, na
obecním pozemku vedle nemovitosti č.p. 1 - z důvodu ohrožení jeho nemovitosti. Vykácení
proběhne v zimních měsících.
6/5 Projednání a schválení rozpočtové změny
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovou změnou č. 3/2017.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0.
Usnesení č. 14/2017
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí a schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2017.
Usnesení bylo schváleno.
7/5 Různé
a) Proběhne oprava střechy šaten v areálu Opleta, která byla dne 10.8. stržena větrnou
bouří. SDH zajistí likvidaci poškozené střechy.
b) Oprava multikáry pokračuje.
c) Proběhlo projednání směny pozemků pod plánovanou malou vodní nádrží v rámci
komplexních pozemkových úprav v obci.
d) Nabídka od společnosti BIOPAS na pronájem kontejneru na lehký kovový odpad
nebude akceptována. Bude využíván vlastní kontejner, který bude umístěn na dvoře
bývalé Jednoty a jeho vývoz bude zajišťovat sama obec.

8/5 Diskuse
a) Proběhne oprava vánoční výzdoby na lípách svobody, která byla během roku
poškozena.
b) Členové zastupitelstva si do příštího jednání připraví návrhy na investiční akce pro
rozpočet obce na rok 2018.

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 9. 2017
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…………………………….………..

Starosta:

Vladimír Fejkus

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

