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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 6/2018 konaného dne 27. 11. 2018
Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Přítomno: 7 zastupitelů

Program VZZ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod a volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření
Volba členů jednotlivých výborů
Schválení dodatku č. 2 smlouvy o pronájmu pozemku
Plánované investice
Žádosti občanů a spolků
Různé
Závěr

Diskuze:
Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.
Pro…........7................

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

Volba ověřovatelů zápisu
Návrh: MVDr. Koplík, pí. Smolková
Diskuze:
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: MVDr. Koplík a pí. Smolková
Pro………5……….......... proti……………………..…. Zdržel se………2……………..

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.
2. Kontrola usnesení
-

Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 7 a 8/2018.
Byly zaktualizované podpisové vzory k bankovním účtům obce

3. Rozpočtové opatření
Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 9/2018.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 9/2018.
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Pro…………….7………….…….. proti…………………………… zdržel se………………………………

4. Volba členů jednotlivých výborů
Návrh: Starosta navrhuje do funkce členů Výboru finančního sl. Lucii Petrskovskou a paní Martinu
Adámkovou. Déle do funkce člena Výboru kontrolního Bc. Davida Večeřu a pana Radka Vrubla ml.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice dle předloženého návrhu v o l í v souladu s ust. § 84 odst.
2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů:
1. Do funkce člena Výboru finančního sl. Lucii Petrskovskou a paní Martinu Adámkovou
2. Do funkce člena Výboru kontrolního Bc. Davida Večeřu a pana Radka Vrubla ml.

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

Návrh: Starosta navrhuje do funkce členů Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní Evu
Kopečnou a Martinu Smolkovou. Dále do funkce člena Výboru školského a kulturního Mgr. Ivonu
Kratochvílovou a Bc. Gabrielu Navrátilovou. A zároveň do funkce člena Výboru životního prostředí
ing. Romana Vrzalu a Františka Nedbala.
Diskuze:
Usnesení Zastupitelstvo obce Prusinovice dle předloženého návrhu v o l í v souladu s ust. § 84 odst. 2,
písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů:
1. Do funkce člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní Evu Kopečnou a Martinu
Smolkovou
2. Do funkce člena Výboru školského a kulturního Mgr. Ivonu Kratochvílovou a Bc. Gabrielu
Navrátilovou
3. Do funkce člena Výboru životního prostředí ing. Romana Vrzala a Františka Nedbala

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

5. Schválení dodatku č. 2 smlouvy o pronájmu pozemku
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu dodatek č. 2 smlouvy o pronájmu pozemku s Agrovou a. s.
Jedná se o rozšíření smlouvy o pronájmu s Agrovou a. s. o pozemky p. č. 1706 a 1038.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o pronájmu pozemku
Pro ………….7………………….. Proti ……………………….. Zdržel se ……………………………
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6. Plánované investice
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu provést novou výsadbu v ulici Holešovská alejovými stromy
okrasné třešně. Cena navrhované výsadby je 70 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s navrhovanou výsadbou v ulici Holešovská za cenu 70 000 Kč.
Pro ……………7…………… Proti ……………………………. Zdržel se …………………………
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu vybavit dětské hřiště v zahradě mateřské školy novými
herními prvky. Navrhovaná cena je 720 000 Kč. Navrhuji zastupitelstvu podat žádost o dotace u
MMR, kde bychom mohli získat dotaci ve výši 70% (504 000 Kč).
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci obnovy dětského hřiště u mateřské školy.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu dětského hřiště u mateřské školy z
podprogramu Podpora obnovy a rozvoj venkova pro rok 2019. Rozpočet rekonstrukce je cca 720 000
Kč. Finanční spoluúčast obce Prusinovice ve výši 30% činí 216 000 Kč.
Pro ……………7…………. Proti ……………………… Zdržel se ………………………..
7. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl zastupitelstvu žádost pana Karla Mlčáka, který žádá zastupitelstvo o povolení
vybudování zpevněného chodníku na obecním pozemku p. č. 75 u svého rodinného domu č. p. 144 o
šířce 50 cm.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním zpevněného chodníku na pozemku p. č. 75 u
rodinného dumu č. p. 144 v šíři 50 cm.
Pro …………7……………… Proti …………………………….. Zdržel se …………………………………
Návrh: Starosta přečetl žádost pana Denise Bakaly o povolení vybudování zpevněné plochy na
obecním pozemku p. č. 157 před jeho rodinným domem č. p. 126.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním zpevněné plochy na pozemku p. č. 157 u rodinného
domu č. p. 126. V případě poruchy sítí má obec nadále možnost do tohoto vjezdu zasáhnout.
Pro ………7…………….. Proti ………………………….. zdržel se ………………………………

8. Různé
- Starosta pozval přítomné na nedělní slavnostní rozsvěcení vánočního stromu a na vánoční jarmark,
který se bude konat při této příležitosti v sále kulturního domu.
- proběhla diskuze vyvolaná panem Lubomírem Sklenářem ohledně chystaného odkanalizování obce.
Pan Sklenář navrhoval zastupitelstvu přehodnotit řešení odkanalizování z přečerpávací stanice a
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odklonu splaškové vody do Všetul a na místo toho začít projektovat čističku za obcí a pouštět
vyčištěnou vodu zpět do potoka za obcí. Odůvodnění tohoto kroku je řešení sucha v krajině.
Vysvětleno starostou, že tento krok by nás v konečném důsledku stál cca 30 milionů už se započetím
získané 60 % dotace. Navíc do budoucna nesení nákladů provozu čističky z rozpočtu obce.
Odhadovaný náklad na zaměstnance a provoz cca je 600 000 Kč za rok. Navíc vypuštění vody do
potoka za obcí sucho v obci nikterak neřeší. Návrh od pana Sklenáře byl dále z této vody napájet
v budoucnu vybudovaný rybník u Kozrálu. Na tomto místě vlastní pozemky Agrova a. s. Dle informace
přítomné místopředsedkyně paní Sklenářové představenstvo Agrovy a. s. s budováním rybníka na
tomto místě nesouhlasí a dále bude tyto pozemky využívat k zemědělské prvovýrobě. Navíc ani
vybudovaný rybník by sucho v obci neřešil. Návrh z diskuze byl, aby zadržoval v obci dešťovou vodu
každý rodinný dům tak, aby zachycená voda byla následně využita na území obce. Toto nás bude
čekat i nadále, protože VAK v budoucnu ani nebude mít zájem o dešťovou vodu v kanalizaci.
Postupně se do diskuze zapojili pan Sklenář, Pavelka František a zastupitelstvo.
9. Závěr

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis a audionahrávka.

Zasedání ukončeno v 17:51 hod.

Dne: 30. 11. 2018

Ověřovatelé:
MVDr. Koplík ……………………………………
Pí. Smolková …………………………………….

Miroslav Minařík

Zbyněk Žákovský

místostarosta

starosta
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