Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 1/20
ze dne 29. 1. 2020
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
p. Siudová – odchod 19,00 hod., příchod 20,00 hod.
Omluveni: Ing. Jež
Občané: 0, P. Mgr. Jan Ston
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 29. 1. 2020.
1/1 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 6. 12. 2019
-

Umístění zrcadla do uličky – úkol trvá.

2/1 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) V obci dne 4. 1. 2020 proběhla Tříkrálová sbírka, vybralo se 11800,- Kč.
b) Dne 6. 1. 2020 proběhlo jednání ohledně řešení zeleně kolem místního hřbitova a v obci.
c) Dne 9. 1. 2020 proběhlo jednání s JUDr. Rubíčkovou ohledně stížnosti p. Hlobílka.
d) Geodetické vytyčení vybraných pozemků obce proběhne v měsíci únoru a červnu 2020.
e) Proběhla další jednání na Stavebním úřadě ohledně připravované demolice domů.
f) Starosta obce se zúčastnil jednání žadatelů o dotace ze Zlínského kraje.
g) Dne 17. 1. 2020 se uskutečnilo jednání ohledně projektových příprav na vybudování
vodní nádrže v obci.
h) Starosta a místostarosta se dne 17. 1. zúčastnili výroční členské schůze místního SDH.
i) Dne 22. 1. proběhlo jednání s odborným zástupcem za provoz kanalizace v obci
doc. Raclavským, byl stanoven postup dalších prací a činností na rok 2020 nutných
k zabezpečení provozu kanalizace. Další jednání proběhne v měsíci březnu.
j) Byla podána přihláška ke vstupu do členství v MAS Hříběcí hory.
k) Byla projednána poptávka na údržbu národní přírodní památky Křéby
3/1 Projednání dodatku smlouvy s firmou BIOPAS
Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č. 5 ke smlouvě č. 57/201/14 se společností
BIOPAS. Dodatek ruší pytlový sběr papíru. Dále zastupitelstvo projednalo nový návrh ceníku
za odvoz a odstranění komunálních odpadů od firmy BIOPAS platný od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0

Usnesení č. 1/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě č. 57/501/14 se
společností BIOPAS a akceptuje nový ceník za odvoz a odstranění komunálních odpadů od
firmy BIOPAS platný od 1. 1. 2020.
Usnesení bylo schváleno.
4/1 Projednání pachtovní smlouvy s Agrodružstvem Morkovice
Agrodružstvo Morkovice předložilo 2 návrhy pachtovní smlouvy s jednoletou a desetiletou
výpovědní lhůtou. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě jsou zahrnuty i pozemky, na kterých by měl
být realizován plán společných zařízení (vodní nádrž, komunikace apod.), byl starosta pověřen
jednáním s vedením Agrodružstva k dořešení výpovědní lhůty u výše zmíněných pozemků.
5/1 Projednání žádosti o pronájem pozemku
Zastupitelstvu byla předložena žádost p. Přemysla Vylíčila na pronájem pozemku p.č. 6012
o výměře 469 m2, k.ú. Prasklice na dobu 10 let. Zastupitelstvo se rozhodlo zveřejnit záměr
pronájmu pozemku p.č. 6012.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti: 0
Usnesení č. 2/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 6012,
k.ú. Prasklice.
Usnesení bylo schváleno.
6/1 Projednání žádostí o dotace na rok 2020
Předloženy žádosti o dotace na rok 2020.
a) Žádost Římskokatolické farnosti Prasklice na opravy farního kostela, restaurování křížové
cesty z roku 1920 a výstavbu kryté pergoly na dvoře farní budovy.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti: 1
Usnesení č. 3/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje částku 150 000,- Kč na opravy farního kostela,
restaurování křížové cesty z roku 1920 a výstavbu kryté pergoly na dvoře farní budovy.
Usnesení bylo schváleno.
b) Předloženy další žádosti o dotace.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 4/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje částky dotací takto:
- Mateřská škola Pornice
- 20 000,- Kč
- Místní spolek ČMSCHPH
- 5 000,- Kč
- Myslivecký spolek Uhřice – Prasklice
- 5 000,- Kč
- Český svaz včelařů ZO Pačlavice
- 5 000,- Kč
Usnesení bylo schváleno.

c) Předložena žádost VETUS MOLENDINI CZ, z.s., Prasklice 142, provozovatel DS Starý mlýn.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti: 3
Usnesení č. 5/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dotaci ve výši 50 000,- Kč pro VETUS
MOLENDINI CZ, z.s., Prasklice 142, na nákup speciálních pomůcek.
Usnesení bylo schváleno.
7/1 Projednání ceníku za služby a pronájem objektů obce
Zastupitelstvo projednalo nový ceník za služby a pronájem objektů a zařízení s platností od
1. 2. 2020 (příloha č. 1), tímto také ruší platnost ceníku z 1. 7. 2011
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0
Usnesení č. 6/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nový ceník za služby a pronájem objektů obce
s platností od 1. 2. 2020.
Usnesení bylo schváleno.
8/1 Projednání úpravy odměn členů OZ
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na úpravu odměn členů obecního zastupitelstva dle
nařízení vlády č. 338/2019 Sb. Změna odměn členů zastupitelstva bude platná od 1. 2. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
Usnesení č. 7/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výši odměn členů obecního zastupitelstva dle
nařízení vlády č. 338/2019 Sb. Změna odměn členů zastupitelstva bude platná od 1. 2. 2020.
Starosta
Místostarosta
Předseda výboru
Člen výboru
Člen zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

25 775,- Kč
13 000,- Kč
2 577,- Kč
2 148,- Kč
1 289,- Kč

9/1 Plnění plánu práce a investic
a)
b)
c)
d)
e)

Práce na projektové dokumentaci na rekonstrukci č.p. 20 pokračuje.
Budou provedeny opravy omítek v zadním traktu budovy obecního úřadu.
Bude provedeno zadláždění části dvoru obecního úřadu a položení dlažby v přístřešku na materiál.
Bude provedena oprava okapů a části střechy na č.p. 83.
Bude provedeno jarní kolo deratizace kanalizace a objektů v majetku obce

10/1 Různé
a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019 a 5/2019.

b) Z důvodu špatného technického stavu velkoobjemového kontejneru na směsný komunální
odpad bude tento dočasně vyřazen z provozu. Obec má zažádáno o koupi nových
kontejnerů v rámci společného dotačního programu Mikroregionu Morkovsko. Občané
mohou zatím využívat sběrný dvůr Technických služeb Morkovice.
c) Byly projednány termíny na uspořádání vítání občánků.
11/1 Diskuse
a) Pan Dvořák upozornil na špatný stav (korozi) nového oplocení hřbitova. Tento stav je
z důvodu použití pouze jednovrstvého nátěru. V jarních měsících bude proveden druhý
a případně třetí nátěr.
b) Pan Dvořák upozornil na potřebu školení zásahové jednotky hasičů ve spolupráci s DS
Starý mlýn. Bude projednáno s velitelem jednotky a majiteli DS.
12/1 Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 1. 2020

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Simona Siudová

…………………………….………..

Starosta:

Petr Ulman

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

