
   Obec Pržno              
 Pržno 7, 756 23 Jablůnka                 

 tel.: 571 452 267, e-mail: obec@prznouvsetina.cz, IČO: 00635782                   

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pržno č. 2, které se konalo 28. 11. 2022

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

UZ/1/2/2022 Schválení programu schůze
Zastupitelstvo  obce  Pržno  schvaluje  program  2.  schůze  zastupitelstva  obce  a
přiřazuje na výzvu předsedajícího další dva body do jednání
- Žádost o prodloužení smlouvy č.p.  176 panu Milanovi Hajdíkovi a žádost o příspěvek
pro Základní školu a Mateřskou školu Pržno, okres Vsetín na rok 2023
 

UZ/2/2/2022 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo  obce  Pržno  schvaluje  zapisovatelku  Bc.  Jitku  Smilkovou  a  jako
ověřovatele zápisu pana Romana Houžvu a paní Libuši Martínkovou.
 

UZ/4/2/2022 Jednací řád Zastupitelstva obce Pržno
Zastupitelstvo obce Pržno schvaluje jednací řád obce Pržno.
 

UZ/5/2/2022 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8020935 na parcelách č.
628/2, 628/3, 623/1, 623/2, 628/1, 631/1
Zastupitelstvo obce Pržno schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-8020935 na parcelách č. 628/2, 628/3, 623/1, 623/2, 628/1, 631/1
 

UZ/6/2/2022 Dodatek č.2 ke smlouvě o právu provést stavbu Silnice I/57 Semetín - Bystřička 2.
stavba - Napojení Pržna
Zastupitelstvo obce Pržno schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě o právu provést stavbu
Silnice I/57 Semetín - Bystřička 2. stavba - Napojení Pržna
 

UZ/7/2/2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022
Zastupitelstvo obce Pržno schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2022.
 

UZ/8/2/2022 Rozpočet obce Pržno na rok 2023
Zastupitelstvo obce Pržno schvaluje Rozpočet obce Pržno na rok 2023
 

UZ/10/2/2022 Žádost paní Ryšicové o informace k parcele č. 444
Zastupitelstvo obce Pržno schvaluje Žádost paní Ryšicové o informacích k parcele č.
444. Starosta poskytne informace paní Ryšicové ohledně parcely č. 444 s předběžným
záměrem obce o rozšíření křižovatky u "Kruckých a Borošů" která bude zasahovat do
dané parcely. Po provedení stavebních prací včetně veškeré legislativy může si paní
Ryšicová podat opětovnou žádost na odkup parcely.
 

UZ/11/2/2022 Změna nového velitele JSDH Pržno, kategorie JPO V
Zastupitelstvo obce Pržno schvaluje Změna nového velitele JSDH Pržno, kategorie
JPO V pana Romana Houžvu.
 



..................................
Ing. Ondřej Adámek
místostarosta

..................................
Bc. Radek Machýček

starosta

UZ/12/2/2022 Určení zastupitele pro spolupráci s MĚSTSKÝM ÚŘADEM VSETÍN (obor územního
plánování, stavebního řádu a dopravy)
Zastupitelstvo obce Pržno schvaluje Určení zastupitele pro spolupráci s MĚSTSKÝM
ÚŘADEM  VSETÍN  (obor  územního  plánování,  stavebního  řádu  a  dopravy)  k
zastupování  pana  Bc.  Radka  Machýčka  starostu  a  pana  Ing.  Ondřeje  Adámka
místostarostu.
 

UZ/13/2/2022 Projednání plánu zimní údržby obce Pržno pro rok 2022/2023
Zastupitelstvo  obce  Pržno  schvaluje  plán  zimní  údržby  obce  Pržno  pro  rok
2022/2023.
 

UZ/16/2/2022 Žádost o prodloužení smlouvy č.p. 176 pan Milan Hajdík
Zastupitelstvo obce Pržno schvaluje žádost o prodloužení smlouvy č.p. 176 pan Milan
Hajdík za cenu 1 000 Kč /měsíc po dobu od 1.1.2023 do 31.12.2023.
 

UZ/17/2/2022 Žádost o příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu Pržno, okres Vsetín na rok
2023
Zastupitelstvo obce Pržno schvaluje. Ukládá starostovi obce setkání s ředitelkou ZŠ
paní Novákovou do 1 měsíce na dalším Zastupitelstvu obce Pržno a řešení situace v
ZŠ včetně opětovného projednání a podrobného vysvětlení dané žádosti.
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

UZ/9/2/2022 Žádost o pronájem obecního bytu p. David Smutný
Zastupitelstvo  obce  Pržno  schvaluje  Žádost  o  pronájem obecního  bytu  p.  David
Smutný . Ukládá starostovi spojení s panem Smutným ohledně ubytovacích kapacit v
obci Pržno a dále možnost zjistit ubytování v obci Jablůnka na místní faře.

UZ/14/2/2022 Informace o situaci prodejny JEDNOTA Vsetín v obci Pržno
Zastupitelstvo obce Pržno schvaluje Informace o situaci prodejny JEDNOTA Vsetín v
obci Pržno, zastupitelé dle dohody vypracují body k jednání ohledně situace místní
prodejny, klady - zápory, předají starostovi a ten následně svolá schůzku s ředitelem
panem Ing. Františkem Jurčou který bude přizvaný na Zastupitelstvo obce Pržno.

UZ/15/2/2022 Urbanistická studie obce Pržno
Zastupitelstvo  obce  Pržno  schvaluje  Urbanistickou  studii  obce  Pržno,  starosta  s
místostarostou vypracují  podrobnější  možnosti  ohledně projektu pro urbanistickou
studii, které navrhnou na Zastupitelstvu obce.


