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Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 

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

usnášeníschopné.  

Přítomni: ….…7……………. zastupitelů   omluveno: ……………………….  

  

 Program VZZ 

 

1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu   

2) Kontrola usnesení z 15.6. 

3) Rozpočtová opatření   

4) Připravované investice  

5) Žádosti občanů   

6) Různé 

7) Závěr 

 

 

Diskuze:   

 Usnesení: zastupitelstvo schválilo program schůze.       Pro ....7.......     Proti…….…..   Zdržel se………….  

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: Mikeška,  Mgr. Mach 

                       

Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Mikeška       Pro…6....  proti………. Zdržel se……1….. a  

                                                                           Mgr. Mach    Pro .....6.....     Proti  ...….   Zdržel se…1... 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

 

2. Kontrola usnesení z 15.6. 2015 

- Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6/ 2015 

- Byly podepsány smlouvy o zřízení věcného břemene NN-Koplík, ul. Polní a NN – Šiška, ulice K 

Hrádku 

- Byly odkoupeny pozemky p. č. 745, 774, 1264, 1745, 1746, 10706 a 11645 od bratrů Krejčích 

za celkovou cenu 7760,-Kč  

- Byl zakoupen les od paní Studničkové p. č. 10 681 o výměře 6 299 m2 za cenu 94 485,- Kč 

- Byl prodán pozemek p. č. 1663 o výměře 225 m2 panu Lajdovi za celkovou cenu 4 500,- Kč.  



2 
 

2 
 

- Byl podepsán dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní 

obslužnosti 

- Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace s TJ Prusinovice o. s. na částku 40 000,- Kč, 

která byla již vyplacena   

- Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace s Farním sborem Českobratrské církve 

evangelické na částku 50 000,- Kč, která byla již vyplacena                                                         

- Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností  na částku 30 000,- 

Kč, která byla již vyplacena                                                         

- Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace se Sportovním klubem Vesani.cz, o. s. na částku 

25 000,- Kč, která byla již vyplacena   

- Byla podána žádost o pořízení změny územního plánu Prusinovice 

- Byly otevřeny webové stránky www.prusinovice, které jsou před dokončením  

 

  

3. Rozpočtová opatření č. 7, 8, a 9/2015 

Návrh: starosta přednesl návrh rozpočtových opatření č. 7, 8 a 9/2015 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9/2015 

Pro……………7………….…….. proti…………………………… zdržel se……………………………… 

  

4. Připravované investice  

Návrh: Starosta navrhuje uskutečnit tento rok výměnu kabelu veřejného osvětlení Etapa č. 1.  Tzn. 

ulice Pacetlucká, Holešovská a část ulice Hlavní.  

 Diskuze:  Starosta: V minulosti vybudováno nové osvětlení, do kterého nebyl zahrnut přívodní kabel. 

Jeho výměna je nutná zejména v navrhované etapě.  Spočítaná investice od Eon servisní je 782 372,- 

Kč. 

Podle názoru Ing. Mrázka je rozpočet zcela obecný, potřeba stavební dozor, zjistit jaký kabel bude 

položen.  

Starosta – budou osloveny tři firmy, ze kterých se vybere firma k realizaci zakázky.  

Dle názoru ing. Mrázka odkoupit pozemek p. č. 1070 vedle pana Sehnala cca 400 m2.  

Starosta – v tomto bodu neschvalujeme projektovou dokumentaci a ani koupi pozemku, ale to jestli 

chceme nebo ne položit kabel k VO v uvedených ulicích.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výměnu kabelu veřejného osvětlení a tím zrealizovat projekt Etapy 

č. 1 ulice Pacetlucká, část Hlavní ulice a ulice Holešovská.  

 Pro ………7……………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 

  

http://www.prusinovice/
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Návrh: Starosta seznámil zastupitele s vyhlášením dotace na obnovu objektů hasičských zbrojnic.   

Diskuze: Zveřejnění programu Radou Zlínského kraje bylo 13. 7. 2015. Příjem žádostí je od 13. do 24. 

8. 2015. Tuto dotaci bychom mohli využít na výměnu vrat.  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí a vyčleňuje vlastní zdroje na realizaci výměny vstupních vrat 

Hasičské zbrojnice.  

 Pro ……7………..  proti …………………..  zdržel se …………………… 

 

Návrh:  Starosta navrhuje zakoupit nový užitkový automobil do celkové investice 200 000,- Kč             

Diskuze:     

Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo zakoupení užitkového vozu do částky 200 000,- Kč 

 

Pro ……7………..  proti …………………..  zdržel se …………………… 

 

5. Žádosti občanů 

Návrh:  Starosta přečetl žádost paní Rybářové o pronájem pozemku.  

Diskuze:  

Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje pronájem obecních pozemků č. 1413 a 1417 o celkové výměře 

157 m2 za cenu 1,-  Kč pověřují starostu o vyvěšení záměru o pronájmu daných pozemků.  

 

Pro ……7……………… proti ……………………….  Zdržel se ………………………. 

 

Návrh: Starosta přečetl žádost ing. Dvorníka o povolení vybudování parkovacího místa 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním kolmého stání na obecním pozemku před domem č. 

9 po a nebo při budování chodníku v Pacetlucké ulici.  

 

 Pro ……7…………….     Proti ………………….    Zdržel se ………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Návrh: Starosta přečetl žádost paní Hudečkové na povolení vybudování parkovacího místa.  

 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním parkovacího místa na obecním pozemku u domu č. 

p. 239 

Pro ……7…………….     Proti ………………….    Zdržel se ………………… 
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Návrh: Starosta přečetl žádost pana Kudelky o pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 28.   

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem místnosti bývalé jídelny v budově č. p. 28 za cenu 

500,- Kč za měsíc a pověřuje starostu k vyvěšení záměru o pronájmu. 

 

Pro ……7…………….     Proti ………………….    Zdržel se ………………… 

 

 Návrh: Starosta přečetl žádost sl. Pumprlové o vybudování parkovacího stání na části obecního 

pozemku p. č. 75 u jejího RD č. p. 168 

 

Diskuze: 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost sl. Pumrlové na vybudování parkovacího stání na části 

pozemku p. č. 75 před jejím domem č. p. 168. ( travnatá plocha ).  

 

Pro ………………7………………………..  Proti ……………………………….   Zdržel se ………………………… 

 

6. Různé 

Starosta: Pozvání na dožínky: 4-6. září se konají v Holešově Dožínky, který spolupořádá Mikroregion 

Holešovsko.  

 

Diskuze Viz. autentický zápis 

 

Zasedání ukončeno v 17:38 hod.  

 

Dne   30. 7 . 2015 

 

Ověřovatelé: 

 

p. Mikeška …………………………………… 

Mgr. Mach ……………………………………. 
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               Žákovský                                                                          Mvdr. Koplík       

                starosta                                                                         místostarosta 


