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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 6/2020 konaného dne 22. 10. 2020 

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

usnášeníschopné.  

 Přítomno: 6 zastupitelů. Omluvena pí. Smolková   

  

Program VZZ 

 
1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu   
2) Kontrola usnesení 
3) Rozpočtová opatření   
4) Plánované investice 
5) Různé 
6) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: p. Marek Bečka, Mgr. Leoš Mach 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Marek Bečka  Pro………..6.......  proti……..…. Zdržel se…......      

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

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

 

2. Kontrola usnesení 

 Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 a 7/2020 

 Byla ukončená a zkolaudována stavba „ZTV pro 3 RD“ v ulici Lení. Celková cena nákladů 2,3 

milionu 

 V obci byla započata stavba „Kanalizace Prusinovice – podchycení výustí – výtlak do obce 

Tučapy“ 

 Byla podepsána smlouva o poskytnutí úvěru ve výši 5 000 000 Kč s Českou spořitelnou. 

 Byla podepsána Smlouva o bezúplatném převodu pozemků p. č. 10 089 a 10 090 o celkové 

výměře 3 988 m2 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 Byl podepsán Dodatek č. 1. a 2. ke smlouvě o dílo na stavbu rekonstrukce hasičské zbrojnice  

 Byl zakoupen dodávkový automobil pro potřeby rozvozu obědů z kulturního domu za cenu 

111 000 Kč bez DPH 

 Byla provedena nová elektroinstalace ve sklepě mateřské školy za cenu 143 000 Kč 
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 Byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč se Zlínským krajem na 

stavbu hasičské zbrojnice  

 

3.  Rozpočtové opatření 

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 8/2020.   

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 8/2020.   

 

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

 

 
4. Plánované investice 

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu možnost podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní 

rozvoj na stavbu „Rekonstrukce – změna užívání vinárny a masny na obecní knihovnu a ordinaci“. 

Předpokládaná cena 11 milionů. Výše dotace až do výše 80 %.    

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s podáním Žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj 

v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021, dotační titul 117D8210E - 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na stavbu „Rekonstrukce – změna užívání vinárny a 

masny na obecní knihovnu a ordinaci“.     

 

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

 

Návrh: starosta navrhuje zastupitelstvu zakoupení nového hasičského cisternového vozidla za 

finanční spoluúčasti Ministerstva vnitra a Zlínského kraje. Předpokládaná cena automobilu je 7,5 

milionu. Dotace Zl. Kr + Ministerstva vnitra 3 miliony.  

Diskuze: 

Starosta – žádost o tuto dotaci se podává už 4 roky a pro rok 2021 tato dotace vyšla i obci Prusinovice 

Usnesení: Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění 

a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.  

 

Pro ……………6………………. Proti ………………………………. Zdržel se ……………………………  
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Návrh: starosta navrhuje zastupitelstvu zakoupení nového osobního automobilu pro potřeby 

obecního úřadu v ceně do 550 000 Kč.  

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením osobního automobilu za cenu 550 000 Kč pro 

potřeby obecního úřadu.  

 

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

 

5. Různé 

- dotaz paní pí. Lipnerová na přerušování vysílání kabelové televize – vysvětleno starostou – postupný 

přechod vysílačů z formátu DVB-T na DVB-T2 

- další dotaz pí. Lipnerové – na odkanalizování v obci a jestli se bude tato stavba dotýkat i ulice 

Plačkov – opět vysvětleno starostou – stavba kanalizace se ulice Plačkov nedotkne 

- dotaz Mgr. Mach – financování odkanalizování obce, vysvětleno starostou, že financování rozjetého 

projektu je v režii VAK Kroměříž. Zastupitelstvo obce bude pomáhat částečně s přípojkami dotčeným 

majitelům rodinným domům tam, kde se bude budovat VAKem nová část kanalizace  

 

7. Závěr   

 

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

 

Zasedání ukončeno v 17:25 hod.  

 

Dne: 30. 10. 2020 

Ověřovatelé:   

p. Marek Bečka …………………………………… 

Mgr. Leoš Mach  ……………………………………. 

 

 

 

 

 Miroslav Minařík                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                        starosta                                                                          


