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Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 19.11.2015 

Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je 

usnášeníschopné.  

Přítomni: 4 zastupitelé   Omluveno: 3 

  

 Program VZZ 

 

1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu   

2) Kontrola usnesení z 29.9. 

3) Rozpočtová opatření   

4) Schválení dotace a podpory ze Zlínského kraje 

5) Prodej nemovitosti 

6) Různé 

7) Závěr 

 

 

Diskuze:   

 Usnesení: zastupitelstvo schválilo program schůze.        

Pro .......4....     Proti…….…..   Zdržel se………….  

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: MVDr. Koplík,  sl. Vybíralová 

                       

Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni   MVDr. Koplík      Pro….4.......  proti…….…. Zdržel se……….. a  

                                                                           sl. Vybíralová    Pro ......4......     Proti  ...…….   Zdržel se….... 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

 

2. Kontrola usnesení z 29.9. 2015 

- Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 10, 11, 12, 13 a 14/ 2015 

- Byla započata oprava a překrytí střechy na budově Obecního úřadu  

- Byla započata výměna kabelu veřejného osvětlení ulice Pacetlucká, Holešovská a část ulice 

Hlavní   

- Byla oslovena projektová kancelář BM-Baumas a zadána zakázka na vypracování projektové 

dokumentace nástavby Mateřské školy  
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- Provedena montáž nových vjezdových vrat do Hasičské zbrojnice 

- Byla provedena výsadba okrasných stromů v ulici Holešovská v počtu 27 stromků Magnolií 

- Byla vybudována sběrná šachta v ulici Trávník na sběr srážkové vody 

- Byla podepsána smlouva s VAK Kroměříž o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 

- Byla podepsána pachtovní smlouva s paní Rybářovou 

- Byla podepsána smlouva o nájmu místnosti v budově č. p. 28 s panem Kudelkou 

- Byly koupeny pozemky p. č. 408 a 409 od pana Zmeškala 

- Bylo zrušeno předkupní právo na pozemky p. č. 1886/7, 1679/3 a 1779/2 sl. Darebníkové 

  

  

3. Rozpočtová opatření č. 15, 16, 17 a 18 /2015 

Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 15, 16, 17, a 18/2015 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 15, 16, 17, a 18/2015 

Pro……………4………….…….. proti…………………………… zdržel se……………………………… 

  

4. Schválení dotace a podpory ze Zlínského kraje  

Návrh: Starosta oznámil přítomné o přidělení neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje částkou 

10 000, Kč   

 Diskuze:    

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou o přidělení neinvestiční dotace ve výši 

10 000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.   

 Pro …………4…………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 

  

Návrh: Starosta seznámil zastupitele o poskytnutí podpory 100 120,- Kč, kterou jsme dostali od 

Zlínského kraje na vrata Hasičské zbrojnice.  

 

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou o poskytnutí podpory ve výši 100 120,-Kč a 

pověřuje starostu podepsáním smlouvy.   

 Pro ……4………..  proti …………………..  zdržel se …………………… 

 

Návrh:  Starosta seznámil přítomné s návrhem Úřadu pro zastupování státu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva pozemku p. č. 1670 o výměře 13 m2.             

Diskuze:     
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Usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1670 do vlastnictví obce 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu podepsáním smlouvy 

v této věci.  

 

Pro ………4……..  proti …………………..  zdržel se …………………… 

 

Návrh: Starosta seznámil zastupitelstvo s možností odkoupit do obecního vlastnictví budovu č. p. 26 

(budova Vinárny). Navrhovaná částka je 200 000,- Kč.  

 

Diskuze:  

 

Usnesení:  ODLOŽENO 

 

 

6. Různé 

Návrh: Starosta dává příkaz k inventarizaci obecního majetku do 31.1. 2016 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

Odpovědi VZZ z 29. 9. 2015 paní Smolkové  

 

Diskuze Viz. autentický zápis a audio nahrávka  

 

Zasedání ukončeno v 17:45 hod.  

 

Dne   27. 11 . 2015 

 

Ověřovatelé:   

 

Sl. Vybíralová …………………………………… 

MVDr. Koplík     ……………………………………. 
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                                                                                                                  Žákovský                                                                           

                                                                                                                  starosta                                                                          


