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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 3/2018 konaného dne 29. 8. 2018
Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Přítomno: 5 zastupitelů, omluvena pí. Smolková, neomluven ing. Mrázek

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

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

Diskuze:
Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.
Pro…........5................

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

Volba ověřovatelů zápisu
Návrh: MVDr. Koplík, Mgr. Mach
Diskuze:
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: MVDr. Koplík Pro…....4........ proti…….…. Zdržel se….1.….. a
Mgr. Mach

Pro .........4...... Proti ...……Zdržel se…1....

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.
2. Kontrola usnesení
-

Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2018.
Bylo zrealizováno a otevřeno dětské hřiště pod tělocvičnou za cenu 552 000 Kč.
Pergola Kulturního domu byla pokryta novou krytinou za cenu 117 000 Kč.
Byla dokončena rekonstrukce místnosti Pekla v budově kulturního domu za cenu 490 000 Kč
Byly zakoupeny do místnosti Peklo nové stoly a židle za celkovou cenu 94 000 Kč
Byla vybudována nová opěrná zídka s oplocením v zahradě základní školy za cenu 100 000 Kč

3. Rozpočtové opatření
Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 5 a 6/2018.
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Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 5 a 6/2018.
Pro…………….5………….…….. proti…………………………… zdržel se………………………………

4. Schválení podání žádostí o dotaci na stavbu MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh na podání žádosti o dotaci na realizaci III. etapy stavby
MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavby
Diskuze: starosta – v roce 2017 proběhla I. a II. etapa zmiňované stavby. Budoucím záměrem je
realizovat etapu č. III v roce 2019 za finanční podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve
výši 70% dotace.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt III. etapy MŠ Prusinovice –
stavební úpravy a nástavba v rámci MŠMT z programu 133 310. Zastupitelstvo se zavazuje ke
spolufinancování tohoto projektu ve výši 692 000,- Kč z povinné spoluúčasti z celkových způsobilých
výdajů akce 2 692 404,- Kč.
Pro ………….5…………….. Proti ……………………….. Zdržel se ……………………………

5. Plánované investice
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu zakoupení nové myčky na nádoby do budovy základní školy
ve výši do 50 000 Kč
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením myčky na nádobí do budovy základní školy
(výdejna obědů pro žáky) do výše 50 000 Kč.
Pro ……...5……….. proti ………………….. zdržel se ……………………
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost ředitelky základní školy o schválení čerpání prostředků
z fondu reprodukce majetku – fondu investic do výše 70 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Prusinovice čerpání
finančních prostředků z fondu reprodukce majetku – fondu investic do výše 70 000 Kč
Pro …………5……………… Proti ……………………………. Zdržel se …………………………
Návrh: Starosta navrhuje doplnit herní prvky do nově vybudovaného dětského hřiště za cenu
maximálně 50 000 Kč
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s doplněním herních prvků na dětské hřiště pod tělocvičnou za
částku do 50 000 Kč
Pro …………5…………. Proti …………………… Zdržel se ………………………..
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6. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl zastupitelstvu žádost o povolení vybudování vjezdu ke garáži u svého domu
v ulici K Hrádku č. p. 273
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo povoluje panu Martincovi vybudování vjezdu ke garáži v ulici K Hrádku č. p.
273. V případě potřeby opravy sítí pod tímto vjezdem má obec právo vjezd rozebrat.
Pro ……………5…………… Proti …………………………….. Zdržel se …………………………………

Návrh: Starosta přečetl žádost p. Mariana Hausknechta o povolení užívání veřejného prostranství na
části pozemku p. č. 71 v ulici Plačkov.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s užíváním veřejného prostranství a vybudováním parkovací plochy
na části pozemku p. č. 71 před rodinným domem č. p. 341 v majetku p. Mariana Hausknechta.
V případě potřeby opravy sítí pod tímto parkovacím místem má obec právo toto místo rozebrat.
Pro ……………5………… Proti ……………………….. Zdržel se …………………………….
Návrh: Starosta přečetl žádost o příspěvek Tenisového klubu Prusinovice, kteří si žádají o 20 000 Kč
na rekonstrukci objektu u tenisového hřiště v Židové zahradě.
Diskuze: starosta – vzhledem k tomu, že TK Prusinovice získal od obce mimořádný příspěvek již
v minulém roce navrhuji TK vyhovět s částkou 10 000 Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem TK Prusinovice z. s. na rekonstrukci objektu u
tenisového hřiště v Židové zahradě ve výši 10 000 Kč.
Pro …………5……….. Proti ……………………… Zdržel se …………………………
Návrh: Starosta přečetl žádost o finanční podporu Mysliveckého spolku Vranov Prusinovice pro
zakoupení zajíce polního ve výši 16 000 Kč.
Diskuze: p. Mikeška s MVDr. Koplíkem vysvětlili situaci s chovem zajíce polního ve zdejší i okolních
honitbách a nutnosti zásahu do chovu pokud chceme zachovat zajíce pro příští generace v našem
okolí.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu Mysliveckému spolku Vranov Prusinovice na
zakoupení 20 ks zajíce polního částku 16 000 Kč.
Pro ………5……………… Proti ………………………… Zdržel se ………………………..
Návrh: Starosta přečetl žádost Charity Holešov o poskytnutí finanční částky 3 000 Kč na Charitní
pečovatelskou službu Charity Holešov v roce 2018
Diskuze: starosta – Charitu využívají střídavě naši občané a tak bychom se měli podílet na jejím
spolufinancování
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje částku 3 000 Kč pro Charitní pečovatelskou službu Charita Holešov
v roce 2018.
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Pro …………5…………….. Proti ………………………… Zdržel se …………………….
7. Různé
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady –
Bystřice pod Hostýnem jejíž členem obec Prusinovice je.
Zastupitelstvo bere na vědomí

-

Starosta pozval přítomné na dožínky, které se konají tento víkend v Holešově a obec
Prusinovice je spolupořadatelem.
Starosta pozval přítomné se svými dětmi na dětský karneval, který se bude konat v sobotu 8.
září v 15 hodin u kulturního domu.

10. Závěr

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis.

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.

Dne: 4. 9. 2018

Ověřovatelé:
MVDr. Koplík ……………………………………
Mgr. Mach …………………………………….

MVDr. Koplík Jaroslav

Zbyněk Žákovský

místostarosta

starosta
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