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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 4/2016 konaného dne 26.7.2016 

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

usnášeníschopné.  

 Přítomni:  7  zastupitelů      

  

Program VZZ 

 
1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu   

2) Rozpočtové opatření   

3) Schválení smluv s UZSVM 

4) Žádosti občanů a spolků 

5) Různé 

6) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: MVDr. Koplík, Mgr. Mach 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: MVDr. Koplík     Pro…..6......  proti…….…. Zdržel se…1…….. a  

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

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Rozpočtové opatření č.11/2016 

Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 11/2016. 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 11/2016 

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

 

 3. Schválení smluv s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na koupi pozemku p. č. 323 o 

výměře 593 m2. Zároveň předložil zastupitelstvu kupní smlouvu na tento pozemek.  
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Diskuze:  

Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje předloženou Kupní smlouvu a souhlasí s úplatným převodem 

pozemku p. č. 323 o výměře 593 m2 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 

22 200,- Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 

356 – druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití silnice.  

Diskuze:     

 Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice schvaluje předložené znění Smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/4552/2016-

BKMM, pozemku parcela č. 356 – ostatní plocha, silnice o výměře 1372 m2 v k. ú. Prusinovice z 

vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Prusinovice. 

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

  

4. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta připomněl zastupitelům vyvěšení záměru pronájmu pozemků p. č. 10084 a 10083/1 

v majetku obce Prusinovice (fotbalové hřiště a přilehlý pozemek). Na tento záměr se přihlásil jediný 

zájemce předseda TJ Prusinovice z. s.   

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků p. č. 10084 a neoplocené části pozemku 

10083/1 za cenu 1 Kč za rok se splatností při podpisu smlouvy na celé 15-ti leté období TJ 

Prusinovice,  z. s. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

  

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

 

 5. Různé 

 Návrh: Starosta seznámil zastupitele se Smlouvou o zřízení věcného břemene na zřízení plynové 

přípojky na pozemku p. č. 75 ve vlastnictví obce k rodinnému domu č. p. 64.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou Smlouvou o zřízení věcného břemene na pozemku p. 

č. 75. Dále souhlasí s výší jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene v celkové výši 500 Kč 

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

 

 



3 
 

3 
 

 

 

6. Závěr 

Starosta se se všemi rozloučil a popřál klidný zbytek prázdnin.   

 

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

 

 Zasedání ukončeno v 17:16 hod.  

 

Dne   28. 7 . 2016 

 

Ověřovatelé:   

MVDr. Koplík …………………………………… 

Mgr. Mach     ……………………………………. 

 

 

            

                                                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

                                                                                                                  starosta                                                                          


