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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 4/2018 konaného dne 1. 10. 2018
Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Přítomno: 7 zastupitelů

Program VZZ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod a volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření
Schválení podání žádosti o dotaci na stavbu MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba
Schválení veřejnoprávních smluv
Žádosti občanů a spolků
Různé
Závěr

Diskuze: starosta: doplněn bod č. 5) Schválení veřejnoprávních smluv
Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.
Pro…..........7..............

Proti …….…………………. Zdržel se………………….…….

Volba ověřovatelů zápisu
Návrh: p. Mikeška, sl. Vybíralová
Diskuze:
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Mikeška Pro…..6.......... proti…….…. Zdržel se…..1….. a
sl. Vybíralová

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

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.
2. Kontrola usnesení
-

Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 5 a 6/2018.
Byla podána žádost o dotaci na MSMT pro realizaci III. etapy MŠ

3. Rozpočtové opatření
Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 7 a 8/2018.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 7 a 8/2018.
Pro……………6.………….…….. proti…………………………… zdržel se……………1…………………
1
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4. Schválení podání žádosti o dotaci na stavbu MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh na podání žádosti o dotaci v evropském dotačním titulu
(IROP) na stavbu „MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba“
Diskuze: starosta – v roce 2017 proběhla I. a II. etapa zmiňované stavby. Budoucím záměrem je
realizovat etapu č. III v roce 2019. Na konci srpna 2018 byla podána žádost o dotaci na III. etapu na
MŠMT. Nyní v IROPu žádáme o 90% dotaci na celou stavbu. Podle výsledku hodnocení žádostí se
následně zastupitelstvo rozhodne, kterou dotaci příjme a kterou odmítne tak, aby nedošlo
k duplicitní dotaci.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti v Integrovaném regionálním operačním programu
v rámci výzvy č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II a kofinancování projektu
s názvem „MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba“ ve výši 10 % celkových způsobilých nákladů,
tj. 1.310.681,- Kč. Celkové náklady akce jsou 13.106.810,- Kč.
Pro …………5.…………….. Proti ……………………….. Zdržel se ……………2………………
5. Schválení veřejnoprávních smluv
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvě s městem Holešov o
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a
nemovitostí.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice schválilo uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy
uzavřené s městem Holešov na výkon přenesené působnosti spočívající v zapisování údajů do
Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), jímž se doba trvání smlouvy stanovuje na
dobu neurčitou.
Pro ……………7…………… Proti ……………………………. Zdržel se …………………………
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu veřejnoprávní smlouvu s městem Holešov na výkon
přenesené působnosti spočívající v projednání přestupků.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem
Holešov na výkon přenesené působnosti spočívající v projednávání přestupků dle předloženého
návrhu.
Pro …………7…………. Proti …………………… Zdržel se ………………………..
6. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl zastupitelstvu žádost manželů Ježdíkových, kteří mají zájem o koupi pozemku
p. č. 1028 o výměře 320 m2, který dlouhé roky využívají jako svoji zahradu.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1028 o výměře 320 m2 v k. ú. Prusinovice
manželům Ježdíkovým za cenu 20 Kč za 1 m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
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Pro ……………7…………… Proti …………………………….. Zdržel se …………………………………

Návrh: Starosta přečetl žádost o finanční podporu Hospice na sv. kopečku.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finanční podporou Hospice na sv. kopečku ve výši 5 000 Kč.
Pro …………7…………… Proti ……………………….. Zdržel se …………………………….

7. Různé
- starosta poděkoval celému zastupitelstvu za obětavou a záslužnou práci pro obec. Popřál
všem hodně úspěchů v dalším životě ať už pracovním či osobním
- starosta pozval všechny přítomné k víkendovým volbám do zastupitelstva obce

8. Závěr

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis.

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.

Dne: 3. 10. 2018

Ověřovatelé:
p. Mikeška ……………………………………
sl. Vybíralová …………………………………….

MVDr. Koplík Jaroslav

Zbyněk Žákovský

místostarosta

starosta
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