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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2017 konaného dne 30. 3. 2017 

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

usnášeníschopné.  

 Přítomni: 6 zastupitelů. Omluven ing. Mrázek  

Program VZZ 

 
 

1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu   
2) Kontrola usnesení 
3) Rozpočtová opatření 
4) Schválení investice výstavby komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká a podél 

III/49010 v ulici Přerovská 
5) Schválení smluv   
6) Žádosti občanů  
7) Různé 
8) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

Pro ........6..........     Proti …….………   Zdržel se……….…….  

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: p. Mikeška, MVDr. Koplík 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Mikeška     Pro…..5......  proti…….…. Zdržel se…1…….. a  

                                                                          MVDr. Koplík  Pro ......5....... Proti  ...……Zdržel se…1.... 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Kontrola usnesení  

- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 17/2016 
- Proběhlo výběrové řízení na stavbu komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká a podél 

III/49010 v ulici Přerovská 
- Byl koupen pozemek p. č. 1218/2 pod křížkem v Pacetlucké ulici   
- Byl proveden ořez stromů v obci    
- Byly započaty práce k dokončení výměny kabelo VO poslední etapy v obci 
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3. Rozpočtové opatření   

Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 1/2017. 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 1/2017 

Pro………………6……….…….. proti…………………………… zdržel se……………………………… 

 
4. Schválení investice výstavby komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká a podél III/49010 v 

ulici Přerovská 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh ke schválení výstavby komunikace pěší podél III/4905 v 

ulici Pacetlucká a podél III/49010 v ulici Přerovská. Dne 8. března 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení 

na zmiňovanou stavbu. Vítěz tohoto výběrového řízení je firma PS Stavitelství s nejnižší nabídkou 

2 768 955,- Kč.  

 Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé souhlasí s výstavbou komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká a podél 

III/49010 v ulici Přerovská za cenu 2 768 955,- Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo 

s firmou PS Stavitelství s. r. o.  

Pro……………6………….…….. proti…………………………… zdržel se……………………………… 

 5. Schválení smluv 

Návrh:   Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 

při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. Jedná se o smlouvu, která ošetřuje 

budoucí umístění plynárenského zařízení v ulici Lesní - zasíťování 3 stavebních parcel na konci ulice.     

Diskuze:  

Usnesení:   Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 

při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní.  

Pro …………6………….. Proti ………………………. Zdržel se …………………….  

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č. 5 ke smlouvě o umístění zařízení v objektu 

budovy č. p. 350 v obci Prusinovice ze dne 29. 10. 1997 ve znění dodatku 1 až 4. Smlouva se tímto 

prodlužuje do 1. 4. 2022.   

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje s dodatek č. 5 ke smlouvě o umístění zařízení v objektu budovy č. 

p. 350 v obci Prusinovice ze dne 29. 10. 1997 ve znění dodatku 1 až 4.   

Pro ………6…………… Proti ……………………… Zdržel se ……………………….  

 6. Žádosti občanů   

Návrh:  Starosta přečetl nabídku na koupi pozemku p. č. 11023 o výměře 118,- Kč/m2. Minimální cena 

uvedená ve zveřejněném záměru prodeje byla 20,- Kč/m2. Jedinou nabídku na tento veřejný záměr 

podal p. Vybíral Vojtěch, který nabízí cenu 38,- Kč/m2.  
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Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 11023 o výměře 118 m2 za cenu 38,- 

Kč/m2 a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. 

Pro …………6…………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 

Návrh: Starosta přečetl žádost p. Bohumila Svrška o koupi obecního pozemku p. č. 1584 o výměře 

158 m2.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem obecní parcely p. č. 1584 o výměře 158 m2. 

Pro …………6………………. Proti ………………………….. Zdržel se ………………………. 

Návrh: Starosta přečetl žádost paní Staveníčkové z č. p. 102 o povolení vybudování vjezdu k jejímu 

domu.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu k domu č. p. 102. V případě nutnosti oprav 

sítí má nadále obec vlastnická práva.  

Pro ………………6……………… Proti …………………………. Zdržel se …………………………….. 

Návrh: Starosta přečetl nabídku odkoupení pozemků p. Holotíka p. č. 406, 407, 1350 a 1351 o celkové 

výměře 1630 m2.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s koupí pozemků p. Holotíka p. č. 406, 407, 1350 a 1351 o celkové 

výměře 1630 m2 za cenu 20,- Kč/m2 a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy.  

Pro …………6………………. Proti ……………………………. Zdržel se ………………………… 

Návrh: Starosta přečetl žádost o finanční příspěvek Základní organizaci 63/03 Českého svazu 

ochránců přírody, Záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem Základní organizaci 63/03 Českého svazu 

ochránců přírody, Záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice částkou 2 000,-Kč.  

Pro ………6………………. Proti ………………………. Zdržel se ……………………. 

 7. Různé 

-  p. Mach pozval přítomné na nedělní (2. 4. v 15:00 hod) divadlo Pohádka o vodě, která proběhne 

hlavním sále KD.  

 

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz. autentický zápis a audio nahrávka.  

 Zasedání ukončeno v 18:30 hod.  

Dne 7. 4. 2017 
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Ověřovatelé:   

p. Mikeška …………………………………… 

MVDr. Koplík ……………………………………. 

 

 

            

           

 

 

 MVDr. Koplík Jaroslav                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                            starosta                                                                          


