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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2021 konaného dne 6. 5. 2021 

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

usnášeníschopné.  

 Přítomno: 6 zastupitelů.  Omluvena Ing. Nevřalová   

  

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

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: MVDr. Koplík, p. Bečka Marek 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: MVDr. Koplík Pro…6... proti….…. Zdržel se…......      

                                                                           p. Bečka Marek Pro ..6.. Proti  ..… Zdržel se…….... 

 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

 

2. Kontrola usnesení 

 Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 11 a 12/2020, 1 a 2/2021 

 Proběhlo výběrové řízení na dodavatele cisternové automobilové stříkačky 
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 3.  Rozpočtové opatření 

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 3 a 4/2021.   

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3 a 4/2021.   

 

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

 

 
4. Plánované investice 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu kupní smlouvu č. 1/2021, která je uzavírána 

s vítězem výběrového řízení firmou KOBIT, spol. s r. o. na dodání cisternové automobilové 

stříkačky CAS 20/4000/240 S2R na podvozku SCANIA 4x4.   

Diskuze:   

  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 1/2021 na nákup cisternové 
automobilové stříkačky CAS 20/4000/240 S2R na podvozku SCANIA 4x4 za cenu 7.828.700,-
Kč s DPH.  Zároveň zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatel tohoto automobilu firmu KOBIT, 
spol. s r. o.  
  

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu nabídku Státního pozemkového úřadu úplatný 
převod pozemku p. č. 1659 o výměře 75 m2.  
 
Diskuze:  
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s úplatným převodem pozemku p. č. 1659 o výměře 
75 m2 od Státního pozemkového úřadu.  
 
Pro ……6..……..proti ………………….. zdržel se …………………… 

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu vyřazení 250 ks kompostérů o objemu 1 050 l a 80 ks 

kompostérů o objemu 2 000 l z majetku obce. Na tyto kompostéry dostala obec Prusinovice 

v roce 2014 - 95% dotaci se záměrem tyto kompostéry bezplatně dát do užívání občanům 

Prusinovic. Nyní jsou všechny tyto kompostéry u občanů a zároveň byla dokončena doba 

udržitelnosti projektu. Nemá tedy smyslu tyto kompostéry vést na účetní kartě.  
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Diskuze: 

Usnesení:   Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení kompostérů v hodnotě 1 624 916,26,- Kč 

z majetku obce. V souladu se smlouvou č. 14182704 ze dne 3. 9. 2014 přechází kompostéry 

po skončení udržitelnosti projektu do majetku občanů a zároveň zastupitelstvo obce 

schvaluje odpis s pořízením kompostérů souvisejícího zápisu na účtu 408 proti účtu 432. 

 

Pro ………6………… Proti ………………………… Zdržel se ……………………… 

  
5.  Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta přečetl žádost sl. Kamily Nedbalové a pana Františka Nedbala na provedení 

výstavby zpevněného vjezdu k jeho RD č. p. 64 a 376 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu k rodinným domům č. p. 64 a 376. 

Vjezd bude vybudovaný z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě poruchy sítí bylo možné 

tuto dlažbu rozebrat a provést opravu sítí.  

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost paní Kneislové Romany, která žádá o povolení vybudování 

zpevněného vjezdu do dvora jejího rodinného domu č. p. 391.   

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu do dvora rodinného domu č. p. 391 

v ulici Podzahradí. Vjezd bude ke stávající brance v šíři max. 3 m z rozebíratelné dlažby, tak 

aby v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu rozebrat a provést opravu sítí.  

 

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost pana Lipnera Martina, který žádá o povolení vybudování parkovacího 

místa rozšířením stávajícího vjezdu k RD č. p. 265 v Pecetlucké ulici.  

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním rozšířeného vjezdu do šířky 3,5 m k rodinnému 

domu č. p. 265 v Pacetlucké ulici. Vjezd bude vybudovaný z rozebíratelné dlažby, tak aby 

v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu rozebrat a provést opravu sítí. 

 

Pro …………6………………. Proti ………………………. Zdržel se …………………… 
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Návrh: Starosta přečetl žádost Charity Holešov o finanční příspěvek na rok 2021. Charita do 

Prusinovic pravidelně zajíždí k potřebným.  

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem Charitě Holešov na rok 2021 ve výši 10 000 

Kč.  

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost Centra duševního zdraví Kroměříž na rok 2021. Toto centrum do 

Prusinovic zajíždí a řeší problémy i telefonicky. 

  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem Centru duševního zdraví Kroměříž ve výši 

5 000 Kč. 

  

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o smlouvě budoucí Č.: OT-00104002028/002-ADSG. 

Předložená smlouva ošetřuje uložení vedení NN k RD pana Sklenáře v ulici Plačkov č. p. 34.  

Diskuze.   

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí Č.: OT-00104002028/002-ADSG.   

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích. 

Jedná se o přeložení NN vedení okolo nové hasičské zbrojnice.   

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330061337/001 

 

Pro ………6……………. Proti ………………………… Zdržel se ……………………………….. 
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6.  Různé 

 - Starosta připomíná dnešní 20. smutné výročí úmrtí dřívějšího starosty obce Prusinovice 

Stanislava Vybírala 

 

7. Závěr   

 

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

 

Zasedání ukončeno v 17:25 hod.  

 

Dne: 13. 5. 2021 

 

 

Ověřovatelé:   

MVDr. Koplík …………………………………… 

p. Bečka  ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 Miroslav Minařík                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                        starosta                                                                          


