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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 1/2022 konaného dne 24. 2. 2022
Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Přítomno: 7 zastupitelů
Program VZZ

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

Úvod a volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření
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 Pro…….7......... proti……..…. Zdržel se…......
MVDr. Koplík

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

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.
2. Kontrola usnesení
-

Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 13, 14, 15, 16 a 17/2021.
Proběhlo Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace stavby Rekonstrukce
kulturního domu
Byla provedena inventarizace obecního majetku
Probíhají přípravy na Sjezd rodáku, který se bude konat 4. – 6. července 2022

3. Rozpočtové opatření
Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 18, 19 a 20/2021 dále 1 a 2/2022.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 18, 19 a 20/2021 dále 1 a 2/2022.
Pro ……………7………….…….. proti …………………………… zdržel se ………………………………
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4. Plánované investice
Návrh: Starosta seznámil přítomné s proběhlým Výběrovým řízením na zhotovitele projektové
dokumentace na rekonstrukci kulturního domu. Vítězem výběrového řízení se stala firma ARCHIBEST
ATELIER s. r. o. s nejnižší cenou 1 935 000,- Kč bez DPH.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje realizátora projektové dokumentace na stavbu rekonstrukce
kulturního domu ARCHIBEST ATELIER. s. r. o. Zastupitelstvo zároveň schvaluje cenu této projektové
dokumentace 1 935 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Pro…………….7………….…….. Proti…………………………… Zdržel se………………………………
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu koupi nového zahradního traktoru převážně na sekání trávy.
Nabídka od firmy Wiskonzin je 492 000 Kč včetně DPH. Tuto značku obec používá do teď a byla s ní
vždy spokojena.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zakoupení nového sekacího traktoru od firmy Wiskonzin typ
Buldog za cenu do 500 000,- Kč včetně DPH.
Pro ……………7……………. Proti ………………………… Zdržel se ………………………….
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu aktualizovanou podobu Pánu rozvoje obce na období 2016 –
2022.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje aktualizovanou verzi Plánu rozvoje obce Prusinovice 2016 – 2022.
Pro …………7……………… Proti …………………………. Zdržel se ………………………….
5. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost MS Vranov Prusinovice o dotaci na nákup zajíce
polního, kterého myslivecký spolek vypouští do volné přírody už od roku 2018. Doporučeno KU Zlín –
odborem životního prostředí v tomto ozdravovacím programu v katastru Prusinovice pokračovat
nejlépe v dalším tříletém cyklu.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu 16 000,- Kč MS Vranov Prusinovice na nákup
zajíce polního pro vypuštění do volné přírody v katastru obce Prusinovice. Podmínkou této dotace
bude dokončení tříletého cyklu v následujících letech. V případě předčasného ukončení tohoto
ozdravného programu MS Vranov Prusinovice tuto dotaci navrátí do pokladny obce Prusinovice.
Pro ………7……………. Proti …………………….. Zdržel se ……………………….

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí dotace TJ Prusinovice, z. s. na rok 2022.
TJ žádá o dotaci ve výši 50 000 Kč.
Diskuze:
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Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výši dotace pro TJ Prusinovice, z. s. 40 000,- Kč pro rok 2022.
Pro ………7………….. Proti ………………………. Zdržel se ………………………..

Návrh: Starosta předložil žádost o finanční podporu Dětského centra Zlín. Toto centrum poskytuje
službu i v obci Prusinovice. Navrhuji dotaci ve výši 3 000,- Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3 000,- Dětskému centru Zlín, o. p. s.
Pro …………7…………….. Proti ………………………… Zdržel se …………………………….

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost o dotaci CSP Zlín, o. p. s. Tato společnost zajíždí i do
Prusinovic. Navrhovaná částka je 5 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dotaci pro CSP Zlín, o. p. s. ve výši 5 000,- Kč.
Pro ………7……………… Proti ………………………… Zdržel se ……………………………

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu reakci na veřejný záměr o pronájmu pozemku, který byl
vyvěšen dne 8. 2. 2022. Jedná se o pronájem části pozemku p. č. 355. Výměra pronájmu je 2,1 m 2 a
bude sloužit k umístění Z-Boxu společnosti Zásilkovna, který budou využívat občané Prusinovic.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 355 o celkové výměře 2,1
m2 k umístění Z-BOXu určeného k posílání a vyzvedávání zásilek. Cena ročního pronajmu bude dle
Veřejného záměru 1000,- Kč/rok. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Pro …………7……………. Proti ………………………… Zdržel se …………………………….

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Kupní smlouvu na odprodej obecních pozemků p. č. 256/2,
257, 260, 774 a 1310 o celkové výměře 924 m2. Navrhovaná cena od Povodí Moravy je 23 100,- Kč.
Tyto pozemky se nacházejí v korytě toku Kozrálka.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecních pozemků p. č. 256/2, 257, 260, 774 a 1310 o
celkové výměře 924 m2 za cenu 23 100,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu vyvěšením Veřejného
záměru o prodeji uvedených pozemků za zmíněnou cenu.
Pro …………7……………. Proti ………………………. Zdržel se …………………………..
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6. Různé

8. Závěr
Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis.

Zasedání ukončeno v 17:20 hod.
Dne: 1. 3. 2022

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

Miroslav Minařík

Zbyněk Žákovský

místostarosta

starosta
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