Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 6/19
ze dne 30. 10. 2019
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: p. Siudová, p. Stoklasová
Občané: 1
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 30. 10. 2019
1/6 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 28. 8. 2019
Úkoly splněny.
2/6 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Dne 4. 9. 2019 proběhla kontrola HZS.
b) Dne 10. 10. 2019 proběhlo jednání ohledně prodeje pozemků s právníkem.
c) Dne 22. 10. 2019 se uskutečnilo jednání MaS Hříběcí hory.
d) Oprava osvětlení na místním hřbitově byla provedena 30. 10. 2019.
e) Proběhly úpravy pozemků po demolicích domů.
f) Uskutečnila se jednání ohledně přípravy projektu na č.p. 20.
g) Byla dohodnuta oprava svodů a okapů v areálu Opleta a oprava střechy na č.p. 82.
h) Proběhnou jednání ohledně plánu výsadby zeleně okolo místního hřbitova.
3/6 Projednání žádosti o prodej pozemků.
a) Pan Milan Szentivanyi podal žádost o odkup pozemku obce p.č. 5152, pozemek po
demolici č.p.57. Obec nechala pozemek ohodnotit znaleckým posudkem, kterým byla
cena pozemku ohodnocena na částku 38 910,- Kč, což je 190,74 Kč/m². V posudku
bylo počítáno se zachováním sítí, které byly při demolici odstraněny, proto se
zastupitelstvo rozhodlo tuto cenu snížit na 155,- Kč/m², stejně jako u naceněného
pozemku 5153, který obec nabízí k prodeji jako stavební místo.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 22/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 5152 za cenu 32 000,- Kč
p. Milanu Szentivanyiovi. Cena dle znaleckého posudku byla snížení z důvodu odstranění sítí.
Usnesení bylo schváleno.
b) Pan Lubomír Dosoudil podal žádost o odkup pozemku obce p.č. 6321. Cena tohoto
pozemku byla znaleckým posudkem stanovena na částku 247,- Kč. Zastupitelstvo
souhlasí s prodejem tohoto pozemku za cenu 250,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0

Usnesení č. 23/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 6321 za cenu 250,- Kč panu
Lubomíru Dosoudilovi.
Usnesení bylo schváleno.
4/6 Projednání cenových nabídek na demolice č.p. 50 a č.p. 136
Na demolice č.p. 50 a č.p. 136 byly předloženy 3 cenové nabídky. Zastupitelstvo vybralo
nejnižší nabídku, a to od firmy Dalibor Kovář.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 24/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje, aby demolice č.p. 50 a č.p. 136 provedla firma
Dalibor Kovář za cenu 498 000,- Kč bez DPH.
Usnesení bylo schváleno.
5/6 Projednání smlouvy s firmou DERATEX
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s firmou DERATEX na provedení celoplošné
deratizace obce, včetně kanalizace a objektů v majetku obce. Deratizace bude provedena
v listopadu 2019.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 25/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu s firmou DERATEX na provedení celoplošné
deratizace obce, včetně kanalizace a objektů v majetku obce, za cenu 12 000,- Kč + DPH.
Usnesení bylo schváleno.
6/6 Projednání darování pozemku pod cyklostezkou
Zastupitelstvo projednalo návrh města Morkovice-Slížany na převod pozemků darem (pod
cyklostezkou). Jedná se o p.č. 6384 o výměře 3603 m², p.č. 5922, tj. 18028 m² a p.č. 6426,
tj. 6943 m², vše ostatní plocha v k.ú. Prasklice. Zastupitelstvo schvaluje přijetí těchto
pozemků darovací smlouvou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 26/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje návrh města Morkovice-Slížany na převod
pozemků darem (pod cyklostezkou). Jedná se o p.č. 6384 o výměře 3603 m², p.č. 5922,
tj. 18028 m² a p.č. 6426, tj. 6943 m², vše ostatní plocha v k.ú. Prasklice.
Usnesení bylo schváleno.
7/6 Projednání vyhlášky č.1/2019
Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Prasklice.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 27/19
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Prasklice.
Usnesení bylo schváleno.
8/6 Oznámení o rozpočtovém opatření č. 3/2019
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o provedeném rozpočtovém opatření č. 3/2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
9/6 Plnění plánu práce a investic 2019, příprava rozpočtu na rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo plnění plánu práce a investic 2019. Zastupitelstvo předloží
návrhy na rozpočet na rok 2020.
10/6 Různé
-

9. 11. 2019 proběhne akce PRAGULÁŠ 2019, druhý ročník vaření kotlíkových gulášů.
10. 11. 2019 bude ke Dni veteránů položen věnec k pomníku padlých.
16. 11. 2019 proběhne turnaj Mikroregionu v malé kopané.
7. 12. 2019 se uskuteční rozsvěcení vánočního stromu.

11/6 Diskuse
Do příštího zasedání zastupitelstva budou předloženy návrhy na úpravu ceníku pronájmů
a výpůjček obecního majetku.
12/6 Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 31. 10. 2019

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Lubomír Dosoudil

…………………………….………..

Starosta:

Petr Ulman

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

