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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 1/2019 konaného dne 11. 3. 2019
Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Přítomni: 7 zastupitelů.
Program VZZ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod a volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření
Schválení poskytnutí dotace Zlínského kraje pro JSDH
Plánované investice
Žádosti občanů a spolků
Různé
Závěr

Diskuze:
Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.
Pro…......7.................

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

Volba ověřovatelů zápisu
Návrh: ing. Nevřalová, MVDr. Koplík
Diskuze:
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: ing. Nevřalová a MVDr. Koplík
Pro …………5…………… Proti ……………………… Zdržel se ………2………………

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.
2. Kontrola usnesení
-

Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 10/2018.
Byla podána žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na stavbu „Prusinovice –
odstavné plochy v ulici Podzahradí“.
Byla podána žádost o dotaci u MMR na projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci
Prusinovice“
Byla podána žádost o dotaci u MMR na projekt „obnova dětského hřiště Prusinovice“.
Byla získaná dotace ve výši 461 729,- Kč pro základní školu v programu Šablony II
Byla získána dotace ve výši 121 000 Kč od Zlínského kraje na činnost JSDH.
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3. Rozpočtové opatření
Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 11, 12 a 13/2018 a 1 a 2/2019.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 11, 12 a 13/2018 a 1 a 2/2019
Pro……………7………….…….. proti…………………………… zdržel se………………………………

4. Schválení poskytnutí dotace Zlínského kraje pro JSDH
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0111/2019/KH.
Poskytovatel dotace – Zlínský kraj se tímto zavazuje poskytnout obci Prusinovice částku 121 000,- Kč
z Fondu Zlínského kraje na vybavení technikou pro JSDH.
Diskuze
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0111/2019/KH.
Pro ……..7……….. proti ………………….. zdržel se ……………………

5. Plánované investice
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu podat žádost o dotaci u Ministerstva financí na projekt „MŠ
Prusinovice – stavební úpravy a nástavba – 3. etapa“. Předpokládaný rozpočet této akce je
4 344 772,- Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva financí
nazvaného Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství na akci
„MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba – 3. etapa“ a zároveň schvaluje kofinancování této
akce ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů 4 344 772,-Kč.
Pro ……………7…………… Proti …………………….. Zdržel se ……………………….
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu realizaci stavby „Prusinovice, odstavná plocha v ulici
Podzahradí“. Předpokládaná cena stavby je do 2 000 000,- Kč
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci stavby „Prusinovice, odstavná plocha v ulici
Podzahradí“ v ceně do 2 000 000,- Kč.
Pro ………7……………. Proti ……………………… Zdržel se …………………………
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6. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost TJ Prusinovice, z. s. o finanční příspěvek na rok 2019.
Diskuze: starosta – vzhledem k tomu, že TJ Prusinovice se věnuje ve velké míře mládežnickému
fotbalu navrhuji tak jako v minulosti částku 40 000,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem pro TJ Prusinovice, z. s. pro rok 2019 částku
40 000,- Kč.
Pro ………7………….. Proti ……………………… Zdržel se ………………………..

Návrh: Starosta přečetl přítomným žádost MVDr. Vrzala, ve které žádá o povolení vybudování vjezdu
ze zámkové dlažby k jeho nemovitosti č. p. 135 v ulici Přerovská.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo povoluje MVDr. Vrzalovi vybudování vjezdu ze zámkové dlažby
k nemovitosti č. p. 135 na části obecního pozemku p. č. 1468. V případě potřeby opravy či
rekonstrukce sítí může být tento vjezd rozebrán.
Pro …………7……………… Proti …………………………….. Zdržel se …………………………………

Návrh: Starosta přečetl přítomným žádost paní Bílkové o povelení dobudování vjezdu k jejímu
rodinnému domu č. p. 21 na obecním pozemku p. č. 306.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo povoluje dobudování vjezdu k rodinnému domu paní Bílkové č. p. 21 na části
obecního pozemku p. č. 306. V případě potřeby opravy či rekonstrukce sítí může být tento vjezd
rozebrán.
Pro ……………7…………… Proti ……………………. Zdržel se ………………….

Návrh: Starosta přečetl přítomným žádost Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, O. P. S.,
který žádá obec o finanční příspěvek.
Diskuze: starosta – Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje má působnost i na území obce
Prusinovice, proto navrhuji přispět částkou 2 000,- Kč tak jako v minulých létech.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem částkou 2 000,- Kč pro Centrum pro
zdravotně postižené zlínského kraje, O. P. S.
Pro …………7………………. Proti ……………………….. Zdržel se …………………….
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7. Různé
- Vystoupil pan Lubomír Sklenář ohledně kácení a výsadby zeleně v obci i mimo ni. Po předneseném
příspěvku pan Sklenář opustil veřejné zasedání zastupitelstva.
- starosta vysvětlil všem ostatním proč a kde se stromy kácí a že ve všech případech dochází
k náhradní výsadbě.

8. Závěr

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis a audionahrávka.

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.
Dne 19. 3. 2019

Ověřovatelé:
Ing. Nevřalová ……………………………………
MVDr. Koplík …………………………………….

Miroslav Minařík

Zbyněk Žákovský

místostarosta

starosta
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