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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 5/2020 konaného dne 24. 9. 2020 

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

usnášeníschopné.  

 Přítomno: 7 zastupitelů   

  

Program VZZ 

 
1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu   
2) Rozpočtová opatření   
3) Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4/2020 Rekonstrukce a přístavba hasičské 

zbrojnice  
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, MVDr. Koplík 

 Diskuze:    

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

                                                                           MVDr. Koplík    Pro ......7......... Proti  ..… Zdržel se…….... 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

 
 

2. Rozpočtové opatření   

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 6 a 7/2020.   

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6 a 7/2020.   

 

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

 

 



2 
 

2 
 

3.  Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4/2020 Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu Rekonstrukce 

hasičské zbrojnice Prusinovice. Tímto dodatkem se navyšuje cena díla o náklady, které se objevily po 

čas stavby. Jedná se o částku 717 089 Kč bez DPH. Většina těchto nákladů bude zařazená do 

uznatelných nákladů pro dotaci z MMR.   

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/2020 uzavřenou dne 14. 5. 

2020 

 

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

  

4. Plánované investice 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelům montáž zabezpečovacího systému Jablotroň do budovy 

Mateřské školy. Rozpočet Systému je do 40 000 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s montáží zabezpečovacího systému Jablotroň do budovy Mateřské 

školy za cenu do 40 000 Kč.   

 

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

 

5. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta přečetl žádost Mysliveckého spolku Vranov Prusinovice, kteří o finanční spoluúčast 

při vypuštění zajíce polního a tím oživení populace této tradiční zvěře u nás.       

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast nákupu 20 ks zajíce polního v částce 16 000 Kč. 

Podmínkou poskytované částky je dokončit alespoň tříleté vypouštění Zajíce polního v katastru obce 

Prusinovice.  

 

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost pana Mlčáka, který žádá o povolení vybudování dvou parkovacích 

stání před svým rodinným domem č. p. 49 v ulici Přerovská 

Diskuze:  
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Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje panu Mlčákovi vybudování dvou stání pro osobní automobily před 

jeho rodinným domem č. p. 49 na části obecního pozemku p . č. 392/6. Stání bude vybudováno 

z rozebíratelné zámkové dlažby. Tak aby v případě poruchy sítí bylo možné toto stání rozebrat.  

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Dodatek č. 3 Smlouvy o pronájmu pozemků. Jedná se o 

nájemní smlouvu, kterou má uzavřenu mezi sebou obec Prusinovice a Agrova a. s., která na obecních 

pozemcích provozuje zemědělskou činnost. V tomto dodatku se zvyšuje výše nájemného na 3 800 

Kč/ha.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o pronájmu pozemků č. 536/2003 803/2003 

2/2018.  

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost Hospice na svatém kopečku a finanční příspěvek pro rok 2020.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro Hospic na svatém kopečku částku 5 000 Kč.  

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

 

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s předloženou smlouvou evid. č. 51471 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu „Stavební úprava stanice katodické ochrany – 

Prusinovice“.   

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvou evid. Č. 51471 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene a o právu provést stavbu „Stavební úprava stanice katodické ochrany – 

Prusinovice“.   

 

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

 

6. Různé 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje ve výši 

500 000 Kč na stavbu „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice“.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/3338/2020/KH ze Zlínského 

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

 

 

 - Starosta seznámil všechny se začátkem prací stavby „Kanalizace Prusinovice – podchycení výustí, 

výtlak do obce Tučapy“. Stavba začíná 1. 10. 2020, rozpočet této akce hrazený VAKem Kroměříž je 72 

milionů bez DPH. V příštích týdnech se bude do obce navážet stavební materiál.  

  

7. Závěr   

 

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

 

Zasedání ukončeno v 17:25 hod.  

 

Dne: 2. 10. 2020  

 

 

 

Ověřovatelé:   

Pí. Smolková …………………………………… 

MVDr. Koplík  ……………………………………. 

 

 

 

 

 Miroslav Minařík                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                        starosta                                                                          


