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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 5/2017 konaného dne 19. 9. 2017 

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) Kontrola usnesení 
3) Rozpočtová opatření 
4) Investiční záměr – nová výstavba ulice Trávníky, zateplení Kulturního domu.    
5) Nákup a prodej pozemků 
6) Žádosti občanů a spolků 
7) Různé  
8) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: p. Mikeška, Mgr. Mach 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Mikeška   Pro….....6.....  proti…….…. Zdržel se……1….. a  

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

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Kontrola usnesení  

- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 5/2017 
- Byla podepsaná smlouva o zřízení krátkodobého úvěru ve výši 5 000 000,- Kč s úrokem 0,36% 

za rok 
- Byla zakoupena dvoukolová vlečka Molčík za cenu 131 658,- Kč 
- Byla dokončena stavba chodníku Pacetlucká ulice za 1 862 854,- Kč 
- Byla dokončena stavba chodníku Přerovská ulice za 906 101,- Kč 
- Byla dokončena výměna kabelu VO a doplněny lampy veřejného osvětlení celkem za 

1 050 000,- Kč 
- Byla získána dotace ve výši 54 180,- Kč na opravu křížku v Pacetlucké ulici z celkového 

plánovaného rozpočtu 77 400,- Kč. Poskytovatel dotace Státní zemědělský intervenční fond.  
 

3. Rozpočtové opatření   
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Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 6, 7 a 8/2017. 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8/2017 

Pro……………6………….…….. proti…………………………… zdržel se………………1……………… 

 
4. Investiční záměr – nová výstavba ulice Trávníky, zateplení Kulturního domu 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh na zpracování projektové dokumentace na novou 

výstavbu 7 RD v ulici trávníky. Cena projektové dokumentace 120 000 Kč.  

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje investici 120 000 Kč vč. DPH na vypracování PD pro  územní 

rozhodnutí a následně  pro stavební  povolení  v rozsahu PD pro  provádění stavby  včetně výkazu 

výměr a kontrolního  rozpočtu. Jedná se o plánovanou výstavbu 7 RD v ulici Trávníky. Následně 

budou stavební místa nabídnutá k prodeji. Zastupitelstvo ukládá starostovi zadání objednávky.  

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh vypracovat pasport (zdigitalizování budovy KD) a 

zároveň studii proveditelnosti zateplení Kulturního domu (řešení nového zastřešení se zateplením a 

řešení zateplení obvodového pláště této budovy). Nabídnutá cena je 45 000 bez DPH.  

Diskuze:     

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním Pasportu a Studie proveditelnosti pro řešení 

snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu za cenu 45 000,-Kč bez DPH.   

Pro ………5……………..   Proti ………2…………      zdržel se …………………… 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh opravy střechy nad podiem Kulturního domu. Střechou 

do budovy KD dlouhodobě zatéká a před zimou bychom měli tuto část střechy opravit. Návrh opravy 

je stejným nástřikem pěny, jako je stávající povrch. Včetně nového nástřiku atiky i úžlabí. K tomu 

nové oplechování. Cena opravy je 153 000,- Kč bez DPH.   

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou střechy nad podiem Kulturního domu za cenu 

153 000-, Kč bez DPH.    

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

Návrh: Starosta navrhuje zadat vypracování projektové dokumentace na příčné parkovací stání v ulici 

Podzahradí.  

Diskuze: Starosta – ulice Podzahradi je jedna z těch, která je osobními auty přeplněna. Parkovací 

místa v této ulici je dlouhodobým záměrem a jen jsme čekali, až budou dodělané chodníky v ulici 

Přerovské a Pacetlucké, abychom začali pracovat dalším krokem k lepší infrastruktury v obci.  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním projektové dokumentace do fáze stavebního 

povolení na realizaci stavby parkovací stání pro osobní automobily v ulici Podzahradí.  

Pro …………6…………………. Proti ……………………………. Zdržel se …………1………………  
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 5. Nákup a prodej pozemků 

Návrh:   Starosta – na únorovém zastupitelstvu jsme odsouhlasili výkup dvou pozemků p. č. 1350 a 

1351 pana Holotíka o celkové výměře 1536 m2. U těchto pozemků je nyní navrhovaná výkupní cena 

30 Kč/m2. 

Diskuze:  

Usnesení:   Zastupitelstvo souhlasí s cenou 30 Kč/m2 pro koupi pozemků p. č. 1350 a 1351 s celkovou 

výměrou 1536m2 a pověřuje starostu vypracováním a podepsáním kupní smlouvy.     

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

   

Návrh: Starosta přečetl návrh pana ing. Antonína Foltase, který nabízí obci Prusinovice k odkoupení 

pozemek p. č. 10245 o celkové výměře 3516 m2. Navrhovaná cena je 100 Kč/m2.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením pozemku p. č. 10245 o celkové výměře 3516 m2 za 

cenu 100 Kč/m2. 

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

Návrh: Starosta přečetl nabídku ing. Zdenky Blaťákové s nabídkou odkoupení pozemku p. č. 10700 o 

celkové výměře 549 m2 za cenu 15 Kč/m2.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku p. č. 10700 o celkové výměře 549 m2 za cenu 

15 Kč/m2 od Ing. Zdeny Blaťákové.  

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

Návrh: Starosta přečetl Žádost o převodu pozemků nacházejících se ve vodním toku Kozrálka. 

Nabídku zasílá Povodí Moravy. Jedná se o pozemky  

Diskuze: starosta – dané pozemky budou v budoucnu dotčené plánovaným odkanalizováním obce, 

proto navrhuji tyto pozemky neprodávat. Samozřejmostí je kladné stanovisko obce Prusinovice pro 

stavbu – Oprava toku – odstranění nánosů a náletových dřevin – vodní tok Kozrálka.  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemků p. č. 774, 260, 257, 256/2 a 1310 o celkové 

výměře 924 m2. 

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

Návrh: starosta – navrhuje odkup pozemku p. č. 392/6 o výměře 65 m2 od p. Lydie Trhlíkové 

Diskuze:  

Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku p. č. 392/6 o výměře 65 m2 od paní Lydie 

Trhlíkové. 

Pro ……………7……………… Proti ………………………… Zdržel se ……………………………….  
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6. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta přečetl žádost p. Pešákové o pronájem obecního pozemku p. č. 1584 o výměře 158 

m2.   

Diskuze: Byl vyvěšený veřejný záměr pronájmu uvedeného pozemku a paní Pešáková byla jediná, 

která na tento záměr zareagovala.  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 1584 o výměře 158 m2. Pronájem 

pozemku je stanoven 100 Kč za dobu 3 letého nájmu. Samozřejmostí pak dobré užívání pozemku.    

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost pana Bohumila Mrázka o odkoupení vodovodní přípojky k hale firmy 

Metalbrus s. r. o za cenu 267 421, 10 Kč 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkupem vodovodní přípojky k hale firmy Metalbrus s. r. o za 

cenu 267 421, 10 Kč.  

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

Návrh: Starosta přečetl žádost pana Jana Chytila a Miroslava Motáně o povolení úprav zatravněné 

plochy a vybudování dvou stání pro osobní automobily.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudování 2 parkovacích míst pro osobní automobily před 

domem č. p. 234. V případě opravy sítí zůstává právo vlastníka pozemku do vjezdu sáhnout.  

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

Návrh: Starosta přečetl žádost společnosti Hospic na Svatém Kopečku o finanční podporu.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finanční pomoci Hospic na Svatém Kopečku částkou 2 000,- Kč.  

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

 Návrh: Starosta připomněl blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a 

s nimi povinnost obcí stanovit cenu za vylepení jednoho plakátu na určeném místě pro politické 

strany.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo určuje cenu 50 Kč za vylepení jednoho plakátu pro politické strany v rámci 

volební kampaně.  

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

Návrh: Starosta – V roce 2011 vznikla obci Prusinovice v hospodářské činnosti pohledávka ve výši 137 

000,- Kč za prodej dřeva společnosti Hostýnká Lesní Společnost s. r. o. Tento dluh byl později 

částečně splacen. Výše zbylého dluhu k dnešnímu dni činní 67 906,44,- Kč. Po konzultaci s právníkem 

a krajským auditem obec Prusinovice zažalovala společnost Hostýnká Lesní Společnost s. r. o. a Petra 

Havránka, který Hostýnskou Lesní Společnost v průběhu času koupil. Tímto posledním krokem vznikl 

obci Prusinovice další náklad ve výši 16 480,- Kč. V současné době společnost Hostýnká Lesní 

Společnost s. r. o. vlastní zmíněný Petr Havránek, který nedisponuje žádným majetkem. Proto také 

další vymáhání dluhu exekucí by bylo pro obec Prusinovice jen dalším nákladem. A protože je dlužník 

Petr Havránek – momentální vlastník společnosti Hostýnká Lesní Společnost s. r. o. dle dostupných 

informací nemajetný navrhuji zastupitelstvu z tohoto důvodu vyřadit pohledávku a uznat částku 

67 906,44,- Kč jako nevymahatelnou pohledávku.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením pohledávky 67 906,44,- Kč za společnost Hostýnká 

Lesní Společnost s. r. o. z důvodu její nedobytnosti a pravděpodobnosti jen navyšování dalších 

nákladů na její dobývání.  

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

  

Starosta seznámil všechny přítomné s průběhem staveb v obci (chodníky, mateřská škola, dokončení 

revitalizace veřejného osvětlení). 

Starosta seznámil přítomné s technickém a časovým plánem odkanalizování obce. Nový 

nejoptimističtější termín započetí stavby odkanalizování je jaro 2019.  

  

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

 Zasedání ukončeno v 18:55 hod.  

Dne 27.9.2017 

 

Ověřovatelé:   

p. Mikeška…………………………………… 

Mgr. Mach ……………………………………. 

 

 

 

 MVDr. Koplík Jaroslav                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                            starosta                                                                          


