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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 3/2017 konaného dne 25. 5. 2017 

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

usnášeníschopné.  

 Přítomni: 7 zastupitelů. 

Program VZZ 

 
 

1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu   
2) Kontrola usnesení 
3) Rozpočtová opatření 
4) Schválení investice MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba   
5) Žádosti občanů a spolků 
6) Různé 
7) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: sl. Vybíralová, ing. Mrázek 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: sl. Vybíralová   Pro…..6........  proti…….…. Zdržel se……1….. a  

                                                                          Ing. Mrázek  Pro .......6...... Proti  ...……Zdržel se….1.. 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Kontrola usnesení  

- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 1/2017 
- Byla započata výstavba komunikace pěší Pacetlucká ulice  
- Proběhlo výběrové řízení na stavbu MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba    

 
 

3. Rozpočtové opatření   

Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 2, 3 a 4/2017. 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4/2017 

Pro……………6………….…….. proti…………………………… zdržel se………………1……………… 
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4. Schválení investice MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh ke schválení výstavby „MŠ Prusinovice – stavební 

úpravy a nástavba“. Dne 5. dubna 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavbu „MŠ – stavební 

úpravy a nástavba“. Vítěz tohoto výběrového řízení je firma Rapos spol. s r. o. s nejnižší nabídkou 

9 181 864,-  Kč.  

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelé souhlasí s výstavbou výstavby „MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba“  

za cenu 9 181 864,-  Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení 

firmou Rapos spol. s r. o.   

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

 

5. Žádosti občanů a spolků 

Návrh:   Starosta přečetl žádost paní Ivany Pešákové, která má zájem o pronájem pozemku p. č. 1584 

o výměře 158 m2.  O stejný pozemek má zájem pan Petr Hradil.       

Diskuze:  

Usnesení:   Zastupitelstvo schvaluje pronájem tohoto pozemku a pověřuje starostu vyvěšením 

veřejného záměru pronájmu pozemku p. č. 1584 v k. ú. Prusinovice o výměře 158 m2.    

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

Návrh: Starosta přečetl žádost o finanční příspěvek Linky bezpečí, z. s.    

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo  nesouhlasí s příspěvkem Lince bezpečí, z. s.     

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

 6. Různé 

- Starosta přečetl oznámení Klubu dárců krve Kroměřížska, že naše občanka paní Marie Pumprlová 

dne 14. 3. 2017 darovala na oddělení Transfuzní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, a. s. 

svou krev již po 80-té.  

- MVDr. Nelešovská dotaz na smlouvu či dodatek TKR. Starosta – dodatek je hotov, na přání paní 

Nelešovské bude doplněna cena.  

- proběhla diskuze ohledně projektu a výstavby chodníku v Pacetlucké ulici, do které se zapojili ing. 

Dvorník, p. Smolková, ing. Mrázek. Starosta – vše se následně dořeší na místě samém, kde se vše 

názorně ukáže.  
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Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz. autentický zápis a audio nahrávka.  

 Zasedání ukončeno v 17:35 hod.  

Dne 1.6.2017 

 

Ověřovatelé:   

Sl. Vybíralová…………………………………… 

Ing. Mrázek ……………………………………. 

 

 

 

 MVDr. Koplík Jaroslav                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                            starosta                                                                          


