Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 3/19
ze dne 9. 5. 2019
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: Ing. Jonášová
Občané: 2
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 9. 5. 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) Proběhla oprava stěn a výmalba spisovny (třída II.)
b) 6.5. proběhlo jednání se zástupci ZK v Těšánkách, týkající se vyhodnocení dotačního
programu na podporu obnovy venkova a jeho další pokračování na roky 2020 a 2021.
- V letošním roce obec v rámci tohoto programu realizuje opravu hřbitovní zdi
a demolice č.p. 9 a č.p. 57.
- Na rok 2020 a 2021 byla zvažována rekonstrukce č.p. 20 a č.p. 83, toto zatím vázne
z důvodu projekčních prací a stavebního povolení, jako náhradní řešení bylo navrženo
na rok 2020 provést demolici č.p. 50 a případně i č.p. 136, tj. budova bývalé Jednoty
(budova je neopravitelná – prověřit možnosti podpory výstavby startovacích bytů
a případného technického zázemí pro obec). Demolice obou budov byla schválena
všemi přítomnými členy zastupitelstva.
c) Zástupci SDH byli upozorněni na problém s únikem pitné vody v budově hasičárny,
jelikož za odpočtové období bylo vyčerpáno 159 m3 = 6016 Kč. Nutné pravidelně
kontrolovat stav toalet!!
d) Starosta informoval o průběhu opravy hřbitovní zdi a probíhajících demolicích.
3/2 Projednání a schválení smlouvy na odkup pozemků od ZOD Haná Švábenice
a) Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na odkup pozemků p.č. 1871, 1872, 1873,
5138 – orná půda o výměře 818 m2 a pozemků p.č. 5020/12, 5020/15,5020/18 – lesní
pozemek o výměře 907 m2, za navrhovanou cenu 32 Kč/m2. Zastupitelstvo smlouvu
schválilo s tím, že pověřuje starostu obce o jednání snížení ceny u lesních pozemků.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0

Usnesení č. 11/2019
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu se ZOD Haná Švábenice na odkup
pozemků p.č. 1871, 1872, 1873, 5138 – orná půda o výměře 818 m2, za navrhovanou cenu
32 Kč/m2 a dořešení ceny za pozemky p.č. 5020/12, 5020/15,5020/18 – lesní pozemek
o výměře 907 m2.
Usnesení bylo schváleno.
4/2 Schválení pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce stanovuje kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření
dle přílohy č.1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č. 12/2019
Zastupitelstvo obce stanovuje kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření
dle přílohy č.1 tohoto zápisu, a to do konce volebního období 2022.
Usnesení bylo schváleno.
5/2 Schválení smlouvy se Zlínským krajem na dotace z programu obnovy venkova
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu na dotaci z Fondu Zlínského kraje, a to
na částku 280 000 Kč na demolice chátrajících nemovitostí v obci a 1 074 000 Kč na opravu
oplocení hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č.13/2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu na dotaci z Fondu Zlínského kraje, a to
na částku 280 000 Kč na demolice chátrajících nemovitostí v obci a 1 074 000 Kč na opravu
oplocení hřbitova.
Usnesení bylo schváleno.
6/2 Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. Jedná se o přívod el. energie k novostavbě p. Kamila Žižlavského.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č.14/2019
Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. Jedná se o přívod el. energie k novostavbě p. Kamila Žižlavského.
Usnesení bylo schváleno.
7/2 Projednání žádost SDH Prasklice o poskytnutí dotace na nákup dopravního vozidla
Na minulém jednání zastupitelstva byla starostou SDH předložena žádost o poskytnutí dotace
na pořízení hasičského dopravního vozidla. SDH předložil také koncepci využití tohoto
vozidla. Na dnešní jednání byl také předložen plán akcí SDH s možností využití tohoto
vozidla, návrh financování provozu a organizace jeho provozu. Zastupitelstvo se shodlo

na poskytnutí dotace. Zástupce SDH a člen OZ Ing. Jež navrhnul částku 500 000 Kč.
Místostarosta obce seznámil přítomné s internetovou nabídkou ojetých vozidel požadovaného
typu, která se pohybovala v rozmezí 300 až 400 tisíc Kč. Po rozsáhlé diskusi navrhl starosta
obce vzhledem k předpokládanému ročnímu využití – nájezdu cca 1500 až 2000 km, částku
350 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0, zdržel se 1
Usnesení č.15/2019
Zastupitelstvo schválilo udělení dotace pro SDH Prasklice na pořízení dopravního vozidla,
a to ve výši 350 000 Kč.
Usnesení bylo schváleno.
8/2 Různé a diskuse
a) Starosta informoval o záměru nabídnout místnost používanou jako sklad v budově OÚ
k pronájmu. Celková plocha místnosti je 15 m2, je zde teplá a studená voda. Možnost
využití k provozování různých činností (kadeřnictví, pedikúra atd.) Záměr byl schválen
a nabídka bude zveřejněna na webových stránkách obce, případně jinde.
b) Zástupkyně Farnosti Prasklice paní Hašková a Ing. Dvořáková přednesly záměr pořádání
akce Noc kostelů, která probíhá 24.5. Tato akce proběhne poprvé i v místním kostele.
Akci bude pořádat místní farnost pod záštitou obecního úřadu.
9/2 Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 5. 2019

Zapisovatel: Vladimír Fejkus

…………………………………..….

Ověřovatelé: Simona Siudová

…………………………….………..

Starosta:

Petr Ulman

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

