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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 4/2020 konaného dne 23. 7. 2020
Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Přítomno: 5 zastupitelů, omluveni pí. Smolková, MVDr. Koplík

Program VZZ
1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu
2) Rozpočtová opatření
3) Schválení Dodatku č. 1 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….........5...............

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

Volba ověřovatelů zápisu
Návrh: Ing. Dana Nevřalová, p. Marek Bečka
Diskuze:
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. Nevřalová Pro…….5.......... proti……..…. Zdržel se…......
p. Marek Bečka Pro ....5............. Proti ..… Zdržel se……....
Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.

2. Rozpočtové opatření
Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 5/2020.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 5/2020.

Pro……………5.………….…….. proti…………………………… zdržel se………………………………
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3. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2020 Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Dodatek č. 1 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 1 184 283 Kč bez DPH. Většina těchto nákladů bude zařazená do
uznatelných nákladů pro dotaci z MMR. Dále tento Dodatek č. 1 posouvá dobu ukončení stavby na
datum 31. ledna 2021.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2020 uzavřenou dne 14. 5.
2020

Pro ………….5…………….. Proti ……………………….. Zdržel se ……………………………

4. Plánované investice
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelům zřízení kamerového systému v obci s cílem ochrany obecního
majetku. Nabízení cena firmou Raab je do 100 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním kamerového systému v obci za ceno do 100 000 Kč.

Pro ………………5……………. Proti ……………………………. Zdržel se …………………………..

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelům zakoupení malého dodávkového vozidla pro potřeby rozvozu
obědů vařené v kulturním domě. Cena 120 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením malého dodávkového vozidla pro potřeba
Kulturního domu za cenu do 120 000 Kč.

Pro ……………5…………… Proti ………………………. Zdržel se ………………………….
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelům vybudování nové elektroinstalace ve sklepě Mateřské školy.
Touto investicí bude v celé budově mateřské školy celá elektroinstalace v novém provedení.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním nové elektroinstalace ve sklepě Mateřské školy za
cenu do 150 000 Kč.

Pro ……………5…………. Proti ………………………… Zdržel se ……………………….
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Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
budovy ve dvoře Základní školy. Záměrem využití této technické budovy je vybudovat venkovní
učebnu pro potřeby Základní školy. Nabízená cena PD do stupně ke stavebnímu povolení je 81 000
Kč.
Návrh: Starosta dále navrhuje vypracování Projektové dokumentace na řešení dvora a zahrady
Základní školy. Jedná se o návrh a umístění herních prvků dle patřičné ČSN normy. Dále návrhu
doplňující výsadby. Navrhovaná cena je 36 300 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje
1. Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a přestavbu budovy ve dvoře Základní
školy za cenu 81 000 Kč včetně DPH.
2. Vypracování Projektové dokumentace na řešení dvora a zahrady Základní školy v ceně 36 300
Kč včetně DPH.

Pro ………5…………….. Proti ………………………. Zdržel se …………………………..

5. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl žádost Mateřské školy Prusinovice, ve které žádají o povolení čerpání
finančních prostředků ze svého Rezervního fondu až do výše 74 919 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Mateřské škole Prusinovice čerpání finančních zdrojů z Rezervního
fondu MŠ až do výše 80 000 Kč.
Pro …………5…………. Proti …………………….. Zdržel se ……………………….

Návrh: Starosta přečetl Žádost o finanční dar Domova pro seniory Radkova Lhota.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finančním darem pro Domov pro seniory Radkova Lhota ve výši
5 000 Kč.
Pro …………5…………………. Proti ………………………. Zdržel se ………………………….

Návrh: Starosta přečetl Žádost TJ Šachového klubu Hydro – EKO Prusinovice o finanční příspěvek na
koupi 8 ks digitálních hodin pro šachové zápasy v celkové ceně 15 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 15 000 Kč na šachovému klubu na nákup
digitálních hodin.
Pro …………5……………. Proti ……………………….. Zdržel se …………………………
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Návrh: Starosta přečetl Žádost Michala Kořenka a Veroniky Kuběnové, ve které žádají zastupitelstvo o
povolení vybudování zpevněného vjezdu a chodníku ke svému rozestavěnému rodinnému domu
v ulici K Hrádku na pozemku p. č. 847.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování vjezdu a chodníku k RD na pozemku p. č. 847.
Vjezd i chodník bude vybudován z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě potřeby opravy sítí mohla
být tato dlažba odstraněna.

Pro ……………5…………… Proti …………………………… Zdržel se …………………………

6. Různé
- Starosta přečetl oznámení od Klubu dárců krve Kroměřížska, z. s., ve kterém oznamují, že náš občan
Milan Nedbal datoval na oddělení Transfuzní služby a hematologie v Kroměřížské nemocnici dne 11.
prosince 2019 již 100 odběr krve.
Zastupitelstvo souhlasí s věcným a finančním darem za tento úctyhodný, mimořádný a příkladný
postoj.

- starosta informoval přítomné o získané dotaci pro VAK Kroměříž a. s. na stavební akci „Kanalizace
Prusinovice – podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy“. Začátek této stavby je naplánován na září
2020. Po schůzce s realizační firmou dojde ke schůzce s majiteli pozemků, přes které kanalizace
povede, tak aby v dostatečném předstihu zajistili prostor pro stavbu.

- pan Stranad upozornil zastupitelstvo na nerovnou komunikaci před jeho rodinným domem č. p. 208
v ulici Lesní. V době deště se tvoří na komunikaci kaluže a po projetí automobilu voda stříká na
fasádu jeho i přilehlých domů

7. Závěr

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis.

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.

Dne: 27. 7. 2020

4

5

Ověřovatelé:
Ing. Nevřalová Dana ……………………………………
p. Bečka Marek …………………………………….

Miroslav Minařík

Zbyněk Žákovský

místostarosta

starosta
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