Obec Prasklice
Zastupitelstvo obce Prasklice

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Prasklice č. 2/20
ze dne 11. 3. 2020
Místo: místnost OÚ
Přítomno: 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je schopno usnášení
Omluveni: Ing. Jež Josef, p. Ulman Petr, p. Siudová Simona, p. Stoklasová Dana
Občané: 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva dne 11. 3. 2020.
1/2 Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání 29. 1. 2020
-

Umístění zrcadla do uličky – projednána cenová nabídka – úkol trvá.

2/2 Zpráva o činnosti OÚ
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o činnosti obecního úřadu:
a) Byly ukončeny opravy omítek zadního traktu v budově obecního úřadu a vydláždění
ploch obecního dvora.
b) Proběhl prodej železa.
c) Výběr místních poplatků probíhá.
d) 5. 2. 2020 se uskutečnilo jednání starostů Zlínského kraje s premiérem ČR.
e) Ve dnech 10. – 11. 2. 2020 proběhl audit hospodaření Obce Prasklice.
f) Dne 1. 3. 2020 se uskutečnilo vítání občánků.
g) Dne 9. 3. 2020 se uskutečnila beseda s důchodci.
h) Z důvodu opatření kolem koronaviru se ruší PRAKOŠT.
i) Starosta informoval občany s opatřeními v souvislosti s koronavirem.
3/2 Projednání dodatku smlouvy s firmou BIOPAS
Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č.11 smlouvy se společností BIOPAS, kterým se
mění ceník za vývoz plastu, papíru a skla.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti: 0
Usnesení č. 8/20
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatek č.11 ke smlouvě se společností BIOPAS
a akceptuje nový ceník platný od 1. 1. 2020 na vývoz plastu, skla a papíru.
Usnesení bylo schváleno.

4/2 Projednání pachtovní smlouvy s Agrodružstvem Morkovice
Agrodružstvo Morkovice předložilo 2 návrhy pachtovní smlouvy. Proběhlo jednání ohledně
úpravy smlouvy. Agrodružstvo Morkovice provedlo úpravy smlouvy dle požadavků obce.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh pachtovní smlouvy s Agrodružstvem Morkovice.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti: 0
Usnesení č. 9/20
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Pachtovní smlouvu (Smlouvu o zemědělském
pachtu) s Agrodružstvem Morkovice.
Usnesení bylo schváleno.
5/2 Projednání žádosti o pronájem pozemku
Předložena žádost p. Přemysla Vylíčila ohledně pronájmu pozemku p.č. 6012 o výměře
469 m2, k.ú. Prasklice na dobu 10 let. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. Zastupitelstvo
schválilo uzavření nájemní smlouvy s cenou nájmu 260 Kč/ročně, plus výdaje spojené se
sepsáním nájemní smlouvy. V nájemní smlouvě bude řešeno použití části pozemku v případě
budování přívodní kanalizace k ČOV.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti: 0
Usnesení č. 10/20
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pronájem pozemku p.č. 6012, k.ú. Prasklice
p. Přemyslu Vylíčilovi na dobu 10 let a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
Usnesení bylo schváleno.
6/2 Plán práce a investic
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plněním plánu práce a investic.
7/2 Různé
a) Zastupitelstvo obce projednalo pořízení 2 ks zrcadel při výjezdu z uličky na hlavní
komunikaci.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti: 0
Usnesení č. 11/20
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení 2 ks zrcadel při výjezdu z uličky na
hlavní komunikaci.
Usnesení bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce podalo žádost o povolení kácení 2 ks stromů na obecních
pozemcích, a to z důvodu bezpečného provozu v prostorách souvisejících.
c) Zastupitelstvo obce projednalo z důvodu bezpečnosti přemístění laviček vedle
volejbalového hřiště.

8/2 Diskuse
9/2 Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 3. 2020

Zapisovatel: Ing. Marie Jonášová

…………………………………..….

Ověřovatelé: Luboš Dosoudil

…………………………….………..

Zdenko Dvořák

……………………………………...

Ing. Jiří Vdoleček

………………………………………

Starosta:

