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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 1/2021 konaného dne 25. 2. 2021 

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) 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. Květoslava Smolková, Mgr. Leoš 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. 9 a 10/2020 

 Dne 26. ledna 2021 proběhla kolaudace stavby „Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

Prusinovice. Celkový náklad akce 14,7 milionu, celková dotace 11,5 milionu 

 Byla podaná žádost o dotaci na stavbu „Změna užívání vinárny a masny na   

obecní knihovnu a ordinaci“. Předpokládané náklady 10 milionů. Předpokládaná výše 

dotace 7 milionů.  

 

 



2 
 

2 
 

 3.  Rozpočtové opatření 

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 11, 12/2020, 1 a 2/2021.   

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 11, 12/2020, 1 a 2/2021.   

 

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

 

 
4. Plánované investice 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro 

potřeby JSDH. Předpokládaná cena je 7,8 milionu. Schválená dotace z Ministerstva vnitra a 

Zlínského kraje 3 miliony.    

Diskuze:   

Starosta: Již čtvrtým rokem podává obec žádost o dotaci u MV a pro rok 2021 tato dotace 

pro obec Prusinovice vyšla. Ke 2,5 milionové dotaci z MV se automaticky připojuje s dotací 

0,5 milionu Zlínský kraj.      

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s konáním zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s 
názvem „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH“ realizované při 
použití (spolufinancování) prostředků poskytnutých z rozpočtu Zlínského kraje a Ministerstva 
vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.  Veřejná 
zakázka bude zahájena dne 26. 2. 2021. 
  

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

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu koupi pozemku p. č. 785 o výměře 104 m2. Jde o 
pozemek v ulici K Hrádku, na kterém se nachází komunikace v majetku obce Prusinovice.  
 
Diskuze:  
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 785 o výměře 104 m2 za cenu 
50 Kč/m2. Celková cena pozemku bude 5 200 Kč.  
 
Pro …7…..……..proti ………………….. zdržel se …………………… 
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5.  Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta přečetl žádost pana Pavla Podsedníčka o vybudování parkovací plochy před 

rodinným domem č. p. 94 na části pozemku p. č. 157.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním stání pro osobní automobil na obecním 

pozemku p. č. 157 před RD č. p. 94. Parkovací stání bude vybudované z rozebíratelné dlažby 

tak, aby v případě potřeby opravy sítí bylo toto stání možno odstranit.  

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost pane Erika Křižky o vybudování parkovacího místa před 

rodinným domem v Pacetlucké ulici č. p. 435 na části obecního pozemku p. č. 1302.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním stání pro osobní automobil na obecním 

pozemku p. č. 1302 před RD č. p. 435. Parkovací stání bude vybudované z rozebíratelné 

dlažby tak, aby v případě potřeby opravy sítí bylo toto stání možno odstranit.   

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost o pronájem obecního pozemku p. č. 1584 o výměře 158 m2. 

Diskuze: 

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

pověřuje starostu vyvěsit Veřejný záměr k pronájmu uvedeného pozemku.  

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

 

Návrh: Starosta přečetl TJ Prusinovice o finanční příspěvek na rok 2021.  

Diskuze: starosta – minulé roky jsme dávali vždy 40 000 Kč s odůvodněním, že TJ Prusinovice je 

jedinou organizací v Prusinovicích, která se věnuje ve větší míře mládežnickému sportu 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem TJ Prusinovice 40 000 Kč na rok 2021.  

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu a zřízení věcného břemene pro stavbu – „Stavební 

úprava stanice katodické ochrany – Prusinovice“.  

Diskuze. Starosta – jedná se o katodickou ochranu na vedení produktovodu firmy Čepro, které 

prochází okolo obce směrem na Hlinsko.  
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Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu ev. č. 52278 o zřízení věcného břemene pro stavbu „ 

Stavebné úprava stanice katodické ochrany – Prusinovice“.  

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1353 

na uložení NN vedení k hlavní přečerpávací stanici odpadních vod ke stavbě odkanalizování obce.  

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo o zřízení věcného břemene č. OT-

014330059652/001.  

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení.  

Diskuze: starosta – jde o uložení elektrického vedení při zasíťování lokality pro novou výstavbu na 

spojnici ulic Trávník a Díly.  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. OT-001030058751/001-ELMO o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene.  

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

 

6.  Různé 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení nový Řád veřejného pohřebiště obce 

Prusinovice.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Řád veřejného pohřebiště.  

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

  

- p. Stoklasa upozornil na nebezpečně umístěné svodidla při výjezdu z obce směrem Pacetluky 

- starosta – svodidla jsou součástí komunikace v majetku Zlínského kraje, v provozování ŘSZK – při 

nejbližší příležitosti na tyto svodidla upozorníme.  
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7. Závěr   

 

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

 

Zasedání ukončeno v 17:20  hod.  

 

Dne: 8. 3. 2021 

 

Ověřovatelé:   

pí. Květoslava Smolková …………………………………… 

Mgr. Leoš Mach  ……………………………………. 

 

 

 

 

 Miroslav Minařík                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                        starosta                                                                          


