Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 2/2019
ze dne 11. 4. 2019
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Dana Stoklasová
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 11. 4. 2019.
1/2 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání
Úkoly splněny.
2/2 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Dne 12. 2. 2019 proběhlo jednání rady Mikroregionu Morkovsko. Byla řešena rovněž
problematika odchytu volně pobíhajících psů.
b) Ve dnech 15. 2. – 19. 2. 2019 proběhl audit hospodaření a účetní závěrky obce
Prasklice.
c) Proběhl odkup domu č.p. 50 z pozůstalosti po p. M. Snášelovi.
d) Dne 13. 3. 2019 se starosta zúčastnil jednání ohledně financování sociálních služeb
a dále se zúčastnil semináře na téma Spisová a archivní služba.
e) 16. 3. 2019 proběhl PRAKOŠT (soutěžilo 67 vzorků).
f) V pátek 22. 3. 2019 se konala beseda s důchodci, které se zúčastnilo 36 osob.
g) Byla zahájena oprava hřbitovní zdi.
h) Obec obdržela dotaci od Ministerstva kultury na počítač do místní knihovny.
3/2 Projednání žádosti o prodej pozemků
a) Předložena žádost p. Lubomíra Dosoudila o prodej pozemku p.č. 6321, k.ú. Prasklice.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č. 8/2019
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6321, k.ú. Prasklice.
Usnesení bylo schváleno.
b) Byla projednána ústní žádost o možnost prodeje pozemků p.č. 5833, 5834 a 5835
v k.ú. Prasklice. Pozemek p.č. 5833 nebude v případě podané žádosti zařazen do
prodeje.
.4/2 Projednání možnosti odkupu pozemku
a) Předložena nabídka ZOD Haná Švábenice na prodej pozemků p.č. 1871, 1872 a 1873
v k.ú. Prasklice.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0

Usnesení č. 9/2019
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr odkupu pozemků p.č. 1871, 1872 a 1873
v k.ú. Prasklice.
Usnesení bylo schváleno.
b) Projednán i záměr odkupu pozemku p.č. 5138, k.ú. Prasklice, patřící ZOD Haná
Švábenice.
5/2 Plnění plánu práce a investic na rok 2019
a) Oprava hřbitovní zdi – probíhá.
b) Nátěr střech hasičské zbrojnice a č.p. 68 provede SDH Prasklice.
c) Nátěr střech budovy a garáží Obecního úřadu Prasklice provede p. Štěpán Churý dle
předložené cenové nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č. 10/2019
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provedení nátěru střech budovy a garáží
Obecního úřadu Prasklice firmou Štěpán Churý za cenu 90 260,- Kč vč. DPH, a to formou
objednávky.
Usnesení bylo schváleno.
6/2 Různé
a) Předložena žádost o poskytnutí finanční podpory VETUS MOLENDINI CZ, z.s.,
Prasklice 142, IČ: 06753060. Žádost byla přijata a v současné době probíhá řízení
o tom, jakým způsobem může být tato žádost vyřízena (systém financování sociálních
služeb).
b) Zastupitelstvo obce obdrželo stížnost Martina Hlobílka a Petry Mikuličové na chov
drůbeže v nemovitosti č.p. 6. Stížnost bude postoupena k řešení na referát Životního
prostředí MěÚ Kroměříž.
7/2 Diskuse
V diskusi byla řešena žádost SDH Prasklice na zakoupení vozidla. Bude řešeno na příštím
jednání OZ.
8/2 Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 4. 2019

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Simona Siudová

…………………………….………..

Starosta:

Petr Ulman

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

