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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 4/2022 konaného dne 15. 9. 2022
Předsedající: místostarosta p. Minařík, pí. Smolková

Místostarosta zahájil zasedání v 17:01 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Přítomno: 6 zastupitelů, omluven starosta p. Žákovský
Místostarosta předává vedení veřejného zasedání pí. Smolkové
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: p. Bečka, MVDr. Koplík
Diskuze:
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Bečka

Pro…….6......... proti……..…. Zdržel se ….....

MVDr. Koplík Pro .......6......... Proti ....……Zdržel se……....
Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.
2. Kontrola usnesení
- Byla provedena a zaúčtována rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 a 10/2022.
- Byla dokončena rekonstrukce Lovecké vily na Hrádku za dosavadní cenu 750 000 Kč (budeme mít
ještě dnes v jednom z bodů).
- Byla vydána kniha „Prusinovice slovem i obrazem“, která je k dispozici ke koupi.
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- V obci byly provedeny opravy komunikací a uličních vpustí za cenu 938 000 Kč.

3. Rozpočtová opatření
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 11, 12, 13 a 14/2022.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 11, 12, 13 a 14/2022.
Pro ……………6………….…….. proti …………………………… zdržel se ………………………………

4. Plánované investice
Návrh: Navrhuji navýšit schválenou investici (400 000 Kč) do zvýšení počtu světelných bodů v ulici
Díly. Na posledním zasedání dne 16. 6. 2022 zastupitelstvo obce schválilo částku 400 000 Kč do
navýšení světelných bodů v ulici Díly. Po upřesnění požadavku ze strany obce došlo k navýšení
rozpočtu na částku 750 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje částku 750 000 Kč, která bude použita do navýšení počtu
světelných bodů v ulici Díly.

Pro…………6….………….…….. Proti…………………………… Zdržel se………………………………
Návrh: Navrhuji zastupitelstvu navýšení rozpočtu na rekonstrukci Lovecké vily o 250 000 Kč. Již
v minulosti jsme navyšovali tento rozpočet. Touto částkou se dostáváme na 1 mil. Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje částku 250 000 Kč jako navýšení rozpočtu rekonstrukce Lovecké
vily v lese Hrádek.
Pro ……………6……………. Proti ………………………… Zdržel se ………………………….

Návrh: Navrhuji zastupitelstvu odkoupení pozemku p. č. 1492 o výměře 66 m2 za cenu 50 Kč za m2.
Pozemek se nachází na evangelickém hřbitově.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s koupí pozemku p. č. 1492 o výměře 66 m2 za celkovou cenu 3 300
Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

Pro …………6……………. Proti ……………………….. Zdržel se ………………………….
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5. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Předkládám zastupitelům Žádost MS Vranov Prusinovice, ve které žádají obec o poskytnutí
příspěvku na zakoupení zajíce polního za rok 2021. MS Vranov v roce 2021 tuto žádost opomnělo
podat a činí tak nyní. Zastupitelstvo obce již dříve přislíbilo, že do tohoto ozdravného programu bude
přispívat. MS Vranov Prusinovice žádá o částku 16 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 16 000 Kč MS Vranov
Prusinovice na nákup zajíce polního v roce 2021.
Pro ……………6………………… Proti ………………………….. Zdržel se …………………………..

Návrh: Předkládám zastupitelstvu Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku v majetku obce p. č. 12 755 v ulici Plačkov.
Diskuze: Jedná se o umístění NN vedení a NN pilíře na pozemku p. č. 12 755 v majetku obce. Z tohoto
bodu se v budoucnosti bude napojovat na NN vedení pan Hausknecht.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene OT001030077642/004-MPEL.

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

Návrh: Předkládám zastupitelstvu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o
NN vedení k budoucímu rodinnému domu paní Vybíralové v ulici Díly. Toto NN vedení půjde přes
obecní pozemek p. č. 1045.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene OT001030075415/001-MPEL.

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

6. Různé
Předsedající přečetla sdělovací dopis od Klubu dárců krve Kroměřížska, z. s., ve kterém sdělují, že pan
Stehno Jan daroval krev již po sté.
Navrhuji zastupitelům ohodnotit tento mimořádný a příkladný postoj. Zastupitelstvo souhlasí
s finančním a věcným darem. Starosta má za úkol publikovat článek ve Zpravodaji.
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Dále
- V bodu Různé vystoupila paní Hana Sklenářová (č. p. 14), která poděkovala všem zastupitelům za
práci pro obec Prusinovice.
- Své poděkování vyjádřili i MVDr. Koplík a předsedající schůze paní Smolková.
- MVDr. Koplík tlumočil poděkování pana starosty všem zastupitelům za jejich obětavou práci
v uplynulém volebním období a předal jim jeho jménem upomínkové předměty.
7. Závěr
Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis.

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.
Dne: 21. 9. 2022

Ověřovatelé:
p. Bečka

……………………………………

MVDr. Koplík …………………………………….

Miroslav Minařík

Zbyněk Žákovský

místostarosta

starosta
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