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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2020 konaného dne 30. 4. 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) Schválení Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce požární zbrojnice Prusinovice“. 
5) Plánované investice    
6) Žádosti občanů a spolků 
7) Různé 
8) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: p. Minařík, p. Bečka 

 Diskuze:    

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

                                                                           p. Bečka  Pro ...........6.......... Proti  ....……Zdržel se…..... 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

 
2. Kontrola usnesení   

 Bylo provedeno zaúčtování rozpočtového opatření č. 18 a 19/2019 

 Proběhlo Výběrové řízení na stavbu „Rekonstrukce požární zbrojnice Prusinovice“. 

 

3. Rozpočtové opatření 

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3/2020.   

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3/2020.   

Pro…………….…6……….…….. proti…………………………… zdržel se……………………………… 
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4. Schválení Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce požární zbrojnice Prusinovice“. 

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s proběhlým výběrovým řízením na stavbu „Rekonstrukce 

požární zbrojnice Prusinovice“. Toto Výběrové řízení bylo ukončeno dne 20. 4. 2020. Vítěz 

Výběrového řízení je firma RAPOS, spol. s. r. o. z nejnižší nabídkou 12 399 433 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou 

12 399 433 Kč předmětu plnění a poskytnutou dotací (4,5 milionu Ministerstvo vnitra 0,5 milionu 

Zlínský kraj) do plné výše z vlastních zdrojů. Dále zastupitelstvo souhlasí s realizátorem stavby firmou 

RAPOS spol. s. r. o. a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo.  

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

 

5.  Plánované investice    

Návrh: Starosta připomněl zastupitelům schválení koupě domu Zahrádkářů v minulém veřejném 

zasedání zastupitelstva konaného dne 27. 2. 2020, kde zastupitelstvo přijalo usnesení, že souhlasí 

s koupí domu zahrádkářů č. p. 171 za cenu 1 Kč. Vzhledem k tomu, že ze strany prodávajícího došlo 

k odstupu od ústní dohody předkládám zastupitelstvu usnesení o zrušení tohoto rozhodnutí obecního 

zastupitelstva.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo ruší své Usneseni ze dne 27. 2. 2020 a upouští od svého záměru koupě 

Domu zahrádkářů č. p. 171 za cenu 1 Kč.  

 

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu záměr zpracovat knihu o obci Prusinovice. Záměr vydání této 

knihy je rok 2022. Návrh ceny pro vydání 500 ks této knihy o rozměrech 280x230 mm je 260 000 Kč 

vč. DPH.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zpracováním nové knihy o Prusinovicích a vydáním 500 ks výtisků 

za cenu 260 000 Kč 

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

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu výměnu podlah PVC v prostorách výčepu a hospody 

kulturního domu. Cena této investice je do 90 000 Kč bez DPH.  

Diskuze:  
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Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s výměnou PVC v prostorách výčepu a hospody v budově kulturního 

domu za cenu do 90 000 Kč bez DPH.  

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

 

6. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost paní Masné, která žádá o povolení vybudování stání 

pro 1 osobní automobil před svým rodinným domem č. p. 61 na části obecního pozemku p. č. 75. 

Stání vznikne rozšířením stávajícího vjezdu do rodinného domu. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje vybudování stání pro jeden osobní automobil na obecním 

pozemku p. č. 75 před rodinným domem č. p. 61. Stání bude vybudováno z rozebíratelné dlažby, 

v případě opravy sítí bude možnost toto stání rozebrat a provést opravu.  

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost pana Petra Krejčího, který si žádá o schválení vybudování rozšířeného 

zpevněného vjezdu pro osobní automobil rozšířením vjezdu ke svému rodinnému domu č. p. 111 na 

obecním pozemku p. č. 157. Dále žádá o povolení rekonstrukce stávajícího chodníku před tomto 

rodinným domem.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje panu Krejčímu vybudování rozšířeného vjezdu do jeho rodinného 

domu č. p. 111. Rozšířením vznikne možnost parkování dvou osobních automobilů vedle sebe. Dále 

zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí chodníku kolem tohoto rodinného domu. Vše bude 

vybudováno z rozebíratelné dlažby, kterou v případě poruchy sítí bude možné rozebrat a provést 

opravu.  

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

Návrh:  Starosta předložil žádost o finanční příspěvek Římskokatolické farnosti v Prusinovicích o 

částku 50 000 Kč na investici výměny oken na budově římskokatolické fary v Prusinovicích.  

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s navýšením příspěvku pro Římskokatolickou farnost Prusinovice 

pro rok 2020 na částku 50 000 Kč na investici výměny oken na budově římskokatolické farnosti 

v Prusinovicích.  

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

Návrh: Starosta přečetl žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích, které 

si žádá o navýšení příspěvku na 50 000 Kč pro rok 2020 z důvodu investice výměny koberců v kostele.  

Diskuze:  



4 
 

4 
 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s navýšením příspěvku pro Farní sbor Českobratrské církve 

evangelické v Prusinovicích na částku 50 000 Kč pro rok 2020 na investici výměny koberců v kostele 

v Prusinovicích.  

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

  

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvou o zřízení věcného břemene č. OT-

014330058124/001. Jedná se o věcné břemeno na uložení NN vedení k RD pana Kašpárka v Polní 

ulici.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330058124/001 

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 

při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní pro napojení plynárenského 

zařízení při stavbě zasíťování 3 RD v Lesní ulici.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní pro napojení plynárenského zařízení 

při stavbě zasíťování 3 RD v Lesní ulici a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost o finanční příspěvek ZO ČSOP Buchlovice.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro ZO ČSOP Buchlovice ve výši 3 000 Kč.   

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

 

6. Různé 

 - MVDr. Koplík – poukazuje na nepořádek v obci na obecních a veřejných prostranstvích. Jedná se o 

skládky dřeva na obecních pozemcích, nedovolené parkování automobilů a jiné – suť, pražce, černé 

skládky atd. Jednotliví zastupitelé mají danou problematiku s vytipovanými občany neprodleně řešit. 

Dále bude toto projednáno na pracovních zasedáních zastupitelstva. Termíny odstranění závad 

budou řešeny individuálně 

- Mgr. Macha – poděkoval pí. Smolkové a dalším, kteří se v době koronavirové nákazy aktivně ujali 

pomoci spoluobčanům v podobě šití roušek 

Starosta – pozval všechny na neděli 3. 5. 2020 k pomníku padlých z II. světové války kde v poledne 

navštíví toto pietní místo spolek motorkářů Nočních vlků k uctění památky padlých ruských vojáků  
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Starosta – informoval přítomné o postavení Májky a dodržení této tradice i v této době vládních 

omezení z důvodu nákazové situace koronaviru 

 

7. Závěr   

 

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

 

 

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.  

 

Dne: 7. 5. 2020  

 

Ověřovatelé:   

p. Minařík             …………………………………… 

p. Bečka                ……………………………………. 

 

 

 

 

 Miroslav Minařík                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                       starosta                                                                          


