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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 1/2017 konaného dne 20. 2. 2017
Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Přítomni: 7 zastupitelů
Program VZZ

1)
2)
3)
4)
5)

Úvod a volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření
Plánované investice
Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě Odkanalizování
obce
6) Žádosti občanů a spolků
7) Různé
8) Závěr
Diskuze:
Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.
Pro ........7..........

Proti …….……… Zdržel se……….…….

Volba ověřovatelů zápisu
Návrh: Mgr. Mach, p. Smolková
Diskuze:
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Mgr. Mach

Pro….6....... proti…….…. Zdržel se……1….. a

p. Smolková Pro .....6........

Proti ...……Zdržel se…1....

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.
2. Kontrola usnesení
-

Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 14, 15 a 16/2016
Byl podepsán dodatek č. 1 úvěrové smlouvy
Byla podána žádost o dotaci na projekt „ Rekonstrukce požární zbrojnice“ k výzvě č. 36 IZS
z programu IROP
Byla podaná žádost o dotaci na opravu křížku umístěného na rozhraní ulic Holešovská a
Pacetlucká u Státního zemědělského intervenčního fondu.
Byla provedena inventarizace obecního majetku
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3. Rozpočtové opatření č. 17/2016
Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 17/2016.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 17/2016
Pro……………7………….…….. proti…………………………… zdržel se………………………………

4. Plánované investice
Návrh: Starosta navrhuje zrekonstruovat zasedací místnost v budově OU. Tato místnost je
v polorozpadlém stavu a v případě potřeby jednat s větší skupinou je tato místnost k tomuto zcela
nevyhovující. Navrhuje provést rekonstrukci, topení, podlahy a vybavení. Investice do 100 000,- Kč.
Diskuze: .
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje provést rekonstrukci zasedací místnosti v budově OU do
částky 100 000,- Kč.
Pro …………3………….. Proti …………3……………. Zdržel se …………1…………. Usnesení nebylo přijato.

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu odkoupit pozemek pod křížkem z roku 1937, který se nachází
u křižovatky ulic Holešovká a Pacetlucká.
Diskuze:
Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku p. č. 1218/2 o výměře 4 m2 za cenu 20,- Kč/m2. A
pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Pro ………6…………… Proti ……………………… Zdržel se …………1…………….
Návrh: Starosta navrhuje zakoupit do prostor KD kamerový systém se záznamovým zařízením se
vzdáleným přístupem ke kamerám. Cenový návrh firmou Raab, která zajišťuje IT na obci i KD je
30 000,- Kč s využitím 2 kamer. Do budoucna je možnost připojit více kamer. Cena za jednu kameru je
cca do 5 000,- Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením kamerového systému do prostor Kulturního domu
za cenu do 30 000,- Kč
Pro ………5……………….. Proti ………1………… Zdržel se …………1……………..
Návrh: Starosta navrhuje provést zdravotní a výchovný řez u vzrostlých stromů v obci. Jedná se Lípy
srdčité u ZŠ, hospody u Mlčáků, lip na návsi a lip pod a na hřbitově. Nabídnutá cena je do 40 000,- Kč
včetně DPH.
Diskuze:
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Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prořezem uvedených stromů odbornou firmou za navrhovanou
cenu do 40 000,- Kč včetně DPH
Pro …………7…………… Proti ………………………… Zdržel se ……………………………..

5. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě Odkanalizování obce
Návrh: Starosta předložil zastupitelům smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene u
pozemků p. č. 12 758 a 12 694 v majetku obce, přes které povede splašková kanalizace z přečerpávací
stanice z obce směrem do ČOV Všetuly. Celková délka kanalizace ve zmiňovaných pozemcích je 610
bm. Částka za věcné břemeno ji 200 Kč/bm tak jako u všech dalších věcných břemen, které firma VAK
Kroměříž sepisuje s ostatními vlastníky pozemků, které budou dotčené touto stavbou.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ke stavbě „Holešov sever – Odkanalizování obce Prusinovice“
Pro …………7………….. Proti …………………

zdržel se ……………………

6. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s Žádostí Ing. Mrázka s žádosti o zřízení věcného břemene na
obecním pozemku p. č. 323 – jedná se o studnu, vodovodní potrubí, kabel k čerpadlu a čerpadlo.
Diskuze: Starosta – v bodu II. Této smlouvy Ing. Mrázek navrhuje zastupitelstvu věcné břemeno ve
prospěch Ing. Mrázka jako vlastníkovi a provozovateli studny. Vlastnictví studny nebylo, ale doposud
ničím prokázáno a tak se musíme řídit zákonem, který říká, že studny vybudované před rokem 1952
jsou ve vlastnictví vlastníka pozemku. Tedy v tomto případě obec Prusinovice. Navrhuji buď z bodu č.
II. Vypustit slovo „vlastníkovi“ a schválit věcné břemeno Ing. Mrázkovi jako provozovateli studny.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje upravenou smlouvu o zřízení věcného břemene na vodní zařízení
(studna, vodovodní potrubí, kabel k čerpadlu a čerpadlo) ing. Mrázkovi jako provozovateli tohoto
vodovodního zařízení. Z bodu II. se vypustí slovo „vlastníkovi“. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podepsáním smlouvy. Poplatek za návrh na vklad do katastru hradí oprávněný.
Pro ………………………. Proti………………………… zdržel se ………………………

ODLOŽENO

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s navrhovanou Plánovací smlouvou s Martinem a Lenkou
Nevřalovými, ve které se obec Prusinovice zavazuje vybudování sítí veřejné infrastruktury v termínu
do 31. 12. 2020.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou Plánovací smlouvou mezi Martinem a Lenkou
Nevřalovými a obcí Prusinovice a pověřují starostu jejím podepsáním.
Pro ……………7…………………….. Proti ………………………….. Zdržel se ………………………
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s vyvěšeným veřejným záměrem pronájmu pozemku p. č. 1246 o
výměře 2 239 m2. Jediným přihlášeným zájemcem je p. Jakub Daněk. Navrhnutá výše pronájmu je
300,- Kč/rok.
Diskuze:
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Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku p. č. 1246 o výměře 2 239 m2 za cenu 300,Kč/rok a pověřuje starostu s podepsáním nájemní smlouvy.
Pro……………7……………. Proti …………………………… Zdržel se ………………………………..

Návrh: Starosta přečetl žádost TJ Prusinovice o příspěvek na provoz a údržbu
Diskuze: Starosta připomněl práci TJ s mládeží, kde je momentálně aktivních 48 žáčků v různých
kategoriích. Proto navrhuje tak jak v minulých letech částku 40 000,- Kč + 20 000 do údržby a obnovy
hřiště, kterého je ve vlastník obec Prusinovice.
Zastupitelstvo schvaluje jako příspěvek na provoz a údržbu TJ Prusinovice částku 40 000,- Kč. Zároveň
schvaluje investici do fotbalového hřiště 20 000,- Kč.
Pro …………7…………….. Proti ………………………. Zdržel se …………………………
Návrh: Starosta seznámil přítomné s žádostí Centra pro zdravotně postižené zlínského kraje o. p. s.
Starosta navrhuje částku 3 000,- Kč.
Diskuze:
Usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím částky 3 000,- Kč Centru pro zdravotně postižené
zlínského kraje, o. p. s.
Pro …………7…………….. Proti ………………………… Zdržel se …………………………..
Návrh: Starosta přečetl žádost p. Vojtěcha Vybírala, který má zájem koupit pozemek ve vlastnictví
obce p. č. 11 023 o výměře 118 m2.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 11 023 a výměře 118 m2 za cenu
minimálně 20 Kč/m2 a pověřuje starostu vyvěšením veřejného záměru.
Pro ………6…………. Proti ……………………. Zdržel se ………1……………

6. Různé
Mgr. Mach pozval všechny na divadelní pohádku, který se bude hrát v neděli 2. dubna v 15 hodin ve
velkém sále v kulturním domě.
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Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz. autentický zápis a audio nahrávka

Zasedání ukončeno v 17:55 hod.

Dne 1. 3. 2017

Ověřovatelé:
Mgr. Mach ……………………………………
p. Smolková …………………………………….

MVDr. Koplík Jaroslav

Zbyněk Žákovský

místostarosta

starosta
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