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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 1/2020 konaného dne 27. 2. 2020 

Starosta zahájil zasedání v 17 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: MVDr. Koplík, ing. Nevřalová 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: MVDr. Koplík  Pro……...7.......  proti……..…. Zdržel se…....      

                                                                           Ing. Nevřalová  Pro .......7.............. Proti  ....……Zdržel se…..... 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

 
2. Kontrola usnesení   

- Bylo provedeno zaúčtování rozpočtového opatření č. 12, 13, 14, 15, 16 a 17/2019 

- Proběhlo výběrové řízení na investici „Vybudování ZTV pro 3 RD v obci Prusinovice“ v ulici Lesní 

- byla provedena inventarizace obecního majetku 

- Byl prodán smykový nakladač UNC za cenu 75 000 Kč včetně DPH 

- byl zakoupen nový smykový nakladač LOCUST 753 za cenu 992 200 Kč.  
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3. Rozpočtové opatření 

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 18 a 19/2019.   

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 18 a 19/2019.   

 

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

 

4. Plánované investice 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu provedení chemické sanace vnitřního nosného zdiva 

v budově Základní školy a provedení průzkumu těsnosti odkanalizování záchodů v 1 patře a zjistit tak 

důvod vlhnutí zdiva v tomto místě. Navrhovaná cena prací je 250 000 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s provedením sanace nosného zdiva v Základní škole ve vnitřních 

prostorách i s provedením tlakových zkoušek odpadního vedení v Základní škole za cenu 250 000 Kč.  

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

 

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s proběhlým výběrovým řízením na stavbu „Vybudování ZTV pro 

3 RD v obci Prusinovice“. Zvítězila firma NVB LINE s. r. o. s nejnižší nabídkou za cenu 2 617 409,67 Kč.  

Diskuze:   

Usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s vybranou firmou k realizaci stavby „Vybudování ZTV pro 3 RD 

v obci Prusinovice“ firmou NVB LINE s. r. o. za cenu 2 617 409,67 Kč.  

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

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu provedení generální opravy sběrného kanálu v ulici Díly, na 

který jsou neustálé stížnosti na hluk přejíždějících vozidel. Odvod dešťové vody z tohoto místa je 

v havarijním stavu. Rozpočet této investice je do 200 000 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s opravou sběrného kanálu v ulici Díly za cenu do 200 000 Kč.  

Pro …………7……….. Proti ……………………….. Zdržel se ………………………..  
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5. Žádosti občanů a spolků  

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke 

stavbě „Prusinovice, VAK KM, Kab. NN“. Jedná se o elektrické vedení NN k jedné z menších 

přečerpávajících stanic ve stavební akci odkanalizování obce.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci 

„Prusinovice, VAK KM, Kab. NN a pověřuje starostu jejím podpisem.  

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 

při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní ke stavbě „ZTV pro RD Prusinovice 

p. č. 1071/1“. Jedná se o lokalitu zasíťování plynárenským zařízením v zamýšlené nové výstavba ve 

spojnici ulici Díly a Trávník.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9420000023/2020/4000228248.  

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke 

stavbě přeložení NN vedení, které je nyní zavěšeno na budovách Masny a Hasičské zbrojnice. Název 

stavby „Prusinovice, Obec, úpr. NN“. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene u stavby 

„Prusinovice, Obec, úpr. NN“ č. 1040017801/001.  

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

 

Návrh: Starosta přečetl nabídku Českého zahrádkářského svazu – Základní organizace Prusinovice, ve 

které Základní organizace nabízí obci Prusinovice odkoupení Domu zahrádkářů č. p. 171 za cenu 1 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkupem domu č. p. 171 ulice Plačkov od Základní organizace 

Českého zahrádkářského svazu Prusinovice do vlastnictví obce Prusinovice za cenu 1 Kč. 

Zároveň se zastupitelstvo zavazuje splnit podmínku prodávajícího, která bude uvedena v kupní 

smlouvě a po provedení prodeje nabídne pronájem budovy č. p. 171 v ulici Plačkov, Prusinovice 

76 842 dosavadnímu vlastníkovi či nástupnické organizaci.  

Pro ……………7………… Proti ………………………. Zdržel se ………………………..  
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Návrh:  Starosta předložil zastupitelstvu žádost TJ Prusinovice o finanční příspěvek na rok 2020. 

Požadovaný příspěvek je 50 000 Kč. Starosta zastupitelstvu navrhuje částku 40 000 Kč tak jako 

v minulých letech. Tato částka je určena hlavně na činnost s mládeží, kterou TJ Prusinovice 

dlouhodobě provozuje.  

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finanční dotací pro TJ Prusinovice, z. s. PRO ROK 2020 ve výši 

40 000 Kč 

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

Návrh: Starosta přečetl žádost Centra zdravotně postižených Zlínského kraje, o. p. s. o finanční 

příspěvek.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem 2 000 Kč pro Centrum zdravotně postižené 

Zlínského kraje, o. p. s..  

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

  

Návrh: Starosta přečetl žádost paní Krejčí Danuše, která žádá o povolení vybudování zpevněného 

stání pro osobní automobil před jejím domem v ulici K Hrádku.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo povoluje paní Krejčí vybudování zpevněného stání pro osobní automobil na 

obecním pozemku p. č. 846 z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě opravy sítí byla možnost 

rozebrání tohoto stání.  

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

Návrh: Starosta přečetl žádost Františka Nelešovského, který žádá o povolení vybudování 

zpevněného stání pro osobní automobil u svého domu č. p. 283.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo povoluje panu Nelešovskému vybudování zpevněného stání pro osobní 

automobil na obecním pozemku p. č. 1203, z rozebíratelného materiálu, tak aby v případě opravy sítí 

mohlo být toto stání odstraněno.  

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

Návrh: Starosta přečetl žádost slečny Kamily Nedbalové o povolení vybudování přístupového 

chodníku kolem jejího rodinného domu č. p. 64 v ulici Novosady.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo povoluje slečně Nedbalové vybudování chodníku kolem RD č. p. 64 v ulici 

Novosady na obecním pozemku p. č. 75 z rozebíratelné dlažby, která bude v případě opravy sítí 

odstraněna.  

Pro …………7…………….. Proti ………………………… Zdržel se ……………………….   
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Návrh: Starosta přečetl žádost pan Sklenaříka, který žádá o povolení vybudování odstavné plochy pro 

osobní automobil před jeho domem č. p. 119.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo povoluje panu Sklenaříkovi vybudování zpevněné plochy před jeho 

rodinným domem č. p. 119 na obecním pozemku p. č. 1466 z rozebíratelné dlažby, která bude 

v případě poruchy sítí odstraněna.  

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

 

6. Různé 

- p. Opravil – dotaz jestli by nešla udělit sleva na placení odpadu za komunální odpad. Platí v místě 

trvalého bydliště (Zlín) i v místě pobytu (Prusinovice).  

- pí. Smolková – je dáno zákonem o odpadech kde a jak se má platit komunální odpad. – doplnění po 

zasedání zastupitelstva – jde Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů.  

- starosta – trend v celé republice, že poplatek se bude spíše časem navyšovat. Momentálně je náklad 

obce na likvidaci odpadu 816 Kč na jednoho obyvatele. Tedy při poplatku občana 500 Kč obec doplácí 

na každého svého občana 316 Kč za rok. Momentálně na trhu není zájem ani o papír a ani o plast. 

V minulosti nám za něj firmy platily, nyní jsme na nule a v roce 2020 budeme platit za jejich likvidaci, 

čímž se náklady na likvidaci odpadu ještě navýší.  

- p. Opravil – dotaz jestli bude vedení NN k přečerpávací stanici v ulici K Hrádku vedeno ze sloupu 

pana Bílého?  

- odpověď starosta – ne nebude, vedení půjde z opačné strany od autobusového nádraží, tedy z ulice 

Zámčisko. 

- Dr. Koplík – upozornit pana Sklenaříka, že zastupitelstvo v jednom z dnešního usnesení povolila pani 

Sklenaříkovi jen vybudování stání, ale ne osazení obrubníkem krajskou cestu, aby nedošlo k omylu, že 

zastupitelstvo povoluje úpravu majetku, který nepatří obci.  

- Dr. Koplík upozorňuje na chystanou celostátní akci plánovanou na 2. 10. 2020, kdy proběhne velká 

akce vysazování stromů v celé ČR.  

- pí. Spáčilová se ptá, jestli je povoleno vyvážet do vyjetých kolejí v polních cestách stavební suť 

- starosta – vyvážení stavební suti na cizí pozemek je zakázáno. Tím také na obecní polní cesty. Ten 

kdo vyváží stavební suť na polní cesty poškozuje majetek majitele pozemku a dále znečišťuje nám 

všem životní prostředí, protože stavební suť před tím než může být použita na opravu cest musí být 

nejprve recyklována. 
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7. Závěr   

 

 

 

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

 

 

Zasedání ukončeno v 17:35 hod.  

 

Dne: 4. 3. 2020 

 

Ověřovatelé:   

MVDr. Koplík             …………………………………… 

Ing. Nevřalová         ……………………………………. 

 

 

 

 

 Miroslav Minařík                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                       starosta                                                                          


