
1 
 

1 
 

Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 4/2021 konaného dne 9. 9. 2021 

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

usnášeníschopné.  

 Přítomno: 7 zastupitelů, omluven   

  

Program VZZ 

1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu   

2) Kontrola usnesení  

3) Rozpočtová opatření   

4) Plánované investice 

5) Žádosti občanů a spolků 

6) Různé 

7) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: pí. Smolková, Mgr. Mach 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: pí. Smolková   Pro……..7........  proti……..…. Zdržel se…......      

                                                                           Mgr. Mach     Pro ........7........ Proti  ....……Zdržel se…….... 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Kontrola usnesení  

- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6/2021. 
- Byla započata a pokračuje rekonstrukce lovecké vily na Hrádku 
- Byla získána dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu 382 342 Kč na výměnu 54 ks svítidel 

veřejného osvětlení. Celkové náklady akce jsou 764 685 Kč. V blízké době bude vyhlášeno 
výběrové řízená na dodavatele svítidel  
 
 

3. Rozpočtové opatření   

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12/2021.   

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12/2021.   
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Pro…………7…………….…….. proti…………………………… zdržel se……………………………… 

 

4. Plánované investice 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvo opravu některých částí obecních komunikací přiléhajících 

k prováděné kanalizaci v obci VAKem Kroměříž. Jedná se o úsek komunikace pod mateřskou školou a 

částečně poničenou komunikací v ulici U Potoka. Předpokládaná cena je do 1 milionu  

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje investici do obecních komunikace do 1 milionu korun  

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

 

Návrh: Starosta Navrhuje zastupitelstvu odprodat část kanalizace v obci, kterou vlastní obec 

Prusinovice společnosti VAK Kroměříž za navrhovanou cenu 205 056,- Kč.   

Diskuze:   

Starosta – většinu kanalizace v obci vlastní společnost VAK Kroměříž a. s., na provozování zbývající 

kanalizace v majetku obce by si musela obec najat odbornou firmu. Dále bychom museli vybudovat 

měrné zařízení v nápojných bodech obecní kanalizace na kanalizaci v majetku VAK Kroměříž z důvodu 

následného vyfakturování čištění odpadové vody, která by pokračovala dále směrem na čističku 

odpadních vod ve Všetulích. Výsledkem tohoto by bylo, že rodinné domy napojené na obecní 

kanalizaci by platily vyšší stočné než domy, které jsou napojené na kanalizaci v majetku VAK 

Kroměříž.  

Dále část prodávané kanalizace je na konci svojí životnosti a obec Prusinovice by do budoucna čekaly 

nemalé investice při její rekonstrukci či výměně. Nejlevnější varianta této rekonstrukce se dnes 

provádí vyvložkováním dosavadní kanalizace. Jeden běžný metr se účtuje za cenu 10 000 Kč. Obec 

zbavujeme tímto prodejem budoucí investice v řádech milionů korun.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej kanalizace v majetku obce za cenu 205 056 Kč bez 

DPH. Konkrétně jde o stoky IA-1, IA-2-1, BC, DB a DB3. (seznam odprodávaných stok je součástí 

tohoto zápisu)  

 

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

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu začít pracovat na přípravách na rekonstrukci kulturního 

domu. Kulturní dům má za 2 roky padesát let, a pokud chceme zachovat kulturní dům dalším 

generacím je před námi nemalá investice. V této rekonstrukci musí dojít odkopání sklepních prostor a 

provedení nové hydroizolace v celém výškovém profilu kolem KD, nové rozvody elektřiny, vody a 

plynu. Zateplení celé budovy včetně nové fasády. Vybudování nové střechy s jejím zateplením. 

Opatřit celý KD novými svítidly, součástí projektu bude i řešení venkovních prostor včetně 

rekonstrukce oplocení a čelní zídky před kulturním domem. Rekonstrukcí projde i interiér kulturního 

domu včetně hlavního sálu. Celý projekt bude rozdělen do několika etap tak, aby byla možnost 

provádět práce postupně za sebou pro případ, že bychom dostali dotaci pouze na některou část. Od 
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roku 2022 začíná nové programové období evropských dotací, kde rekonstrukce kulturních domů 

budou zahrnuty, a bude možno žádat o 80 % dotaci. Na tuto výzvu pokud chceme dosáhnout na tyto 

peníze, musíme být připraveni. Proto navrhuji zadat vypracování projektové dokumentace na 

stavební práce, které pokud chceme zachovat kulturní dům, musí být provedeny. Tato investice 

pokud se bude nadále odkládat, bude každým rokem jen dražší. Již dnes víme, že tyto práce 

neklesnou pod 50 milionů a od toho se bude taky odvíjet cena projektové dokumentace, která se 

bude pohybovat do 2 milionů. Pokud se podaří získat dotaci z IROPu bude i tato projektová 

dokumentace uznatelným nákladem. Musíme ale na tuto zakázku zadání projektové dokumentace 

vyhlásit Výběrové řízení.  

Diskuze:  

 Usnesení: : Zastupitelstvo pověřuje starostu vyhlásit Výběrové řízení na vypracování projektové 

dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce Kulturního domu v Prusinovicích“.  

 

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

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu výměnu světel v tělocvičně. Dosavadní světla jsou zastaralá a 

už vysoce poruchová. Cenová nabídka nového osvětlení je do 200 000 Kč včetně DPH.  

Diskuze:  

Usnesení: : Zastupitelstvo schvaluje investici výměnu svítidel v budově tělocvičny za cenu do 200 000 
Kč včetně DPH.  
 

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

  

5. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost pana Zmeškala z Pacetlucké ulice, který žádá o 

povolení vybudování rozšířeného vjezdu ke svému rodinnému domu č. p. 263 na obecním pozemku 

p. č. 1302.    

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu k RD č. p. 263 v ulici Pacetlucká, p. č. 1302. 

Rozšířený vjezd bude vybudovaný z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě poruchy sítí bylo možné 

tuto dlažbu odstranit.  

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost pana Miroslava Šišky z ulice Plačkov, který žádá o 

povolení vybudování stání pro osobní automobil u rodinnému domu č. p. 44 na obecním pozemku p. 

č. 75.  

 

Diskuze: 
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Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním stání pro osobní automobil u RD č. p. 44 v ulici 

Plačkov, p. č. 75. Stání bude vybudované z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě poruchy sítí bylo 

možné tuto dlažbu odstranit. 

 

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost pana Radka Vrubela z ulice Díly, který žádá o povolení 

vybudování vjezdu u rodinnému domu č. p. 280 na obecním pozemku p. č. 1045.    

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu u RD č. p. 280 v ulici Díly, p. č. 1045. Vjezd 

bude vybudovaný z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu 

odstranit. 

 

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost pana Václava Navrátila z ulice K Hrádku, který žádá o 

povolení vybudování rozšířeného vjezdu u rodinnému domu č. p. 230 na obecním pozemku p. č. 901.    

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním rozšířeného vjezdu pro parkování osobních 

automobilů u RD č. p. 230 v ulici K Hrádku, p. č. 901. Vjezd bude vybudovaný z rozebíratelné dlažby, 

tak aby v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu odstranit. 

 

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost paní Rybářové, která žádá o odkup obecních pozemků 

p. č. 1413 a 1417 o celkové výměře 157 m2. Pozemky sousedí s její zahradou v ulici Přerovské.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecních parcel p. č. 1413 a 1417 o celkové výměře 157 

m2 za cenu 50 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu vyvěšením záměru prodeje.   

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost Sdružení rybářů na ochranu přírody Prusinovice o 

finanční podporu při realizaci odbahňování rybníku Petrův zdar. Sdružení rybářů plánuje tuto akci 

provést v zimě 2021-2022 ze svých úspor. Při spoluúčasti obce by se rozsah prací při odbahnění o 

tuto částku navýšil.  



5 
 

5 
 

Diskuze: starosta – návrh podpory 50 000 Kč dotace. Dále 50 000 Kč jako návratnou finanční 

výpomoc- způsob uhrazení této výpomoci bude v následných 5 letech práce (brigády) pro obec 

Prusinovice. Případný zbytek této částky bude po 5 letech splatný obci Prusinovice. Tato částka 

nebude úročena.   

Diskuze: pan Utěkal Jan zodpověděl dotazy zastupitelům ohledně připravovaného odbahnění rybníku 

Petrův zdar 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice schvaluje dotaci 50 000 Kč Sdružení rybářů na ochranu 

Přírody na odbahnění rybníka Petrův zdar. Dále schvaluje 50 000 Kč jako dlouhodobou návratnou 

finanční výpomoc.  

  

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje na pořízení 

cisternové automobilové stříkačky. Výše dotace je 500 000 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 500 000 Kč ze Zlínského kraje na 

nákup cisternové automobilové stříkačky č. D/1727/2021/KH.  

 

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a 

správě Digitální technické mapy obce.  

 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a 

správě Digitální technické mapy obce. 

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

 

6. Různé 

- Starosta pozval všechny na tuto neděli na grilování u kulturního domu při Dětském karnevalu, který 

začíná ve 14 hodin 

 

8. Závěr   

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 
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Zasedání ukončeno v 17:22  hod.  

Dne:  14. 9. 2021 

 

 

Ověřovatelé:   

Pí. Smolková …………………………………… 

Mgr. Mach  ……………………………………. 

 

 

 

 

 Miroslav Minařík                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                        starosta                                                                          


