Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 1/19
ze dne 6. 2. 2019
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Petr Ulman, p. Dana Stoklasová
Občané: 1
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 6. 2. 2019.
1/1 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání
Úkoly splněny.
2/1 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Komplexní pozemkové úpravy v obci byly dokončeny, byla podána žádost o realizaci
společných zařízení (vodní nádrž a komunikace).
b) Proběhlo jednání s firmou Roadmedic ohledně opravy krajnic.
c) Byly podány žádosti o dotace na Zlínský kraj – demolice domů čp. 9 a čp. 57 a na
opravu oplocení hřbitova.
d) Deratizace v obci byla dokončena, starosta informoval o místech s největším výskytem
hlodavců v obci.
e) Uskutečnila se Tříkrálová sbírka a bylo vybráno 10 386 Kč.
f) Z důvodu změn legislativy bude vyhotoven nový tržní řád obce.
g) DEPOZ zaslal jednostranné ukončení smlouvy o ukládání odpadu na skládku Nětčice.
h) Místostarosta informoval o připravované změně jízdních řádů autobusů.
i) Policie ČR zaslala zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2018.
3/1 Projednání a schválení směny pozemků
Zastupitelstvo projednalo zveřejněný návrh na směnu části pozemku p.č. 6162 o výměře
362 m2 za pozemek p.č. 6163 o stejné výměře s manžely Siudovými. Směna proběhne
z důvodu realizace stavby rodinného domu a jeho napojení na domovní čáru.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 1/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 6162 o výměře 362 m2
za pozemek p.č. 6163 o stejné výměře s manžely Petrem a Simonou Siudovými. Náklady na
rozdělení pozemku p.č. 6162, jeho vyměření, právní úkony a zápis do KN jde za manžely
Siudovými.
Usnesení bylo schváleno.

4/1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2018
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 3/2018.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 2/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
Usnesení bylo schváleno.
5/1 Projednání a schválení přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016
Zastupitelstvo projednalo přílohu k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 3/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přílohu č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016.
Usnesení bylo schváleno.
6/1 Kontrola čerpání finančních příspěvků za rok 2018
Finanční výbor seznámil OZ s výsledky provedené kontroly čerpání finančních prostředků za
rok 2018.
7/1 Žádosti o finanční příspěvky na rok 2019
Předloženy žádosti o finanční příspěvky – Český svaz včelařů, Mateřská škola Pornice, Český
svaz chovatelů poštovních holubů a SDH Prasklice.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 4/19
Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé žádosti o finanční příspěvky na rok 2019 a schvaluje
finanční příspěvky takto:
a) Český svaz včelařů – 5 000,- Kč
b) Mateřská škola Pornice – 20 000,- Kč
c) Český svaz chovatelů poštovních holubů – 5 000,- Kč
d) SDH Prasklice – 10 000,- Kč
Usnesení bylo schváleno.
8/1 Různé
a) Předložena žádost p. Hany Hawkins o zřízení světla u nemovitosti č.p. 112, bude prověřena
možnost umístění a provedena realizace.
b) Beseda s důchodci se uskuteční dne 22. 3. 2019.
c) PRAKOŠT (Prasklický košt slivovice a ovocných pálenek) - se uskuteční dne 16. 3. 2019.
d) OZ projednalo návrh kupní smlouvy se společností GAS NET na úplatný převod plynové
přípojky k nemovitosti č.p. 57 za účelem jejího odstranění, z důvodu připravované
demolice této nemovitosti.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0

Usnesení č. 5/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy se společností GAS Net s.r.o na
úplatný převod funkční plynové přípojky k nemovitosti č.p. 57.
Usnesení bylo schváleno.
e) OZ projednalo návrh kupní smlouvy na odkoupení nemovitosti č.p. 50 s pozemky p.č. 103
a p.č. 105 z pozůstalostního řízení po panu Milanu Snášelovi.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 6/19
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy na odkoupení nemovitosti č. p. 50
s pozemky p.č.103 a p.č. 105 z pozůstalostního řízení po panu Milanu Snášelovi a souhlasí
s nabytím těchto nemovitých věcí do majetku obce.
Usnesení bylo schváleno.
f) OZ projednalo dodatky ke smlouvě se společností BIOPAS spol. s r.o.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 7/19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:
- Dodatek č. 3 ke smlouvě o odvozu a odstranění nebezpečných odpadů se společností
BIOPAS spol. s r.o.
- Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 57/201/14 o sběru, odvozu a využití vytříděných složek
komunálních odpadu se společností BIOPAS spol. s r.o.
- Dodatek č. 10 ke smlouvě o odvozu a využití vytříděných složek komunálních odpadů
se společností BIOPAS spol. s r.o.
Usnesení bylo schváleno.
8/1 Diskuse
9/1 Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 2. 2019
Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Simona Siudová

…………………………….………..

Starosta:

Lubomír Dosoudil

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

