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Seznam zkratek 
 

ČNB  Česká národní banka 
ČSÚ  Český statistický úřad 
DPP  Dohoda o provedení práce 
FAČR  Fotbalová asociace České republiky 
GaREP  GaREP, spol. s r.o., Společnost pro regionální ekonomické poradenství 
HC  Hokejový klub 
JPO  Jednotka požární ochrany 
k.ú.  Katastrální území 
KES  Koeficient ekologické stability 
MAS  Místní akční skupina, MAS v textu označuje MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS  Myslivecký spolek 
MŠ  Mateřská škola 
ORP  Obec s rozšířenou působností, ORP v textu označuje ORP Holešov 
OÚ  Obecní úřad 
POV  Program obnovy venkova 
PP  Přírodní památka 
PRO  Program rozvoje obce, v textu PRO označuje Program rozvoje obce   
  Prusinovice 2016 -  2020 
SDH  Sbor dobrovolných hasičů 
SES  Stupeň ekologické stability 
SLDB  Sčítání lidí, domů a bytů 
SMOVM Sdružení měst a obcí Východní Moravy 
SO ORP  Správní obvod obce s rozšířenou působností 
SWOT  SWOT analýza, analýza jejíž pomocí jsou identifikovány silné a slabé stránky,  
  příležitosti a hrozby 
TJ  Tělocvičná jednota 
ÚSC  Územně samosprávný celek 
VaK  Vodovody a kanalizace, v textu VaK označuje Vodovody a  
                              kanalizace Kroměříž, a.s. 
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ÚVOD 
Program rozvoje obce Prusinovice je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce 
Prusinovice. Navazuje na předchozí dokument obce, který rozšiřuje o podrobnou analýzu a 
zapojení veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření. Impulzem pro vznik tohoto 
dokumentu byla potřeba obce koncepčně se rozvíjet. V dokumentu jsou zakotveny současné 
potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně zabývat a dle možností je řešit.  

Představitelé obce vnímali potřeby obce i před vypracováním tohoto dokumentu, chyběla však 
opora v odborných analýzách a opora v komplexním plánovacím dokumentu. Písemná podoba 
struktury cílů a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplňování. Program rozvoje obce bude 
podkladem pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení obce a také oporou 
rozhodovacích procesů, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního rozpočtu i 
dostupných dotací. Představitelé obce se tak budou moci, kromě běžných operativních činností, 
věnovat i dlouhodobějšímu plánování a řízení obce. 

Program rozvoje obce 

- zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – 
umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání 
finančních kapacit obce; 

- je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech; 
- slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích 

sporů a zajišťuje kontinuitu udržitelného rozvoje obce; 
- podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit 

potenciál lidí i organizací působících v obci; 
- zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (dotačních titulů). 

Program rozvoje obce je hlavním nástrojem řízení jejího rozvoje. Program rozvoje obce vznikl na 
základě poznání situace v obci, výsledků provedené analýzy, názorů a potřeb občanů, kteří měli 
možnost se svobodně vyjádřit prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření, které 
proběhlo v lednu 2016. Zpracování programu rozvoje obce bylo konzultováno na pracovních 
setkáních zastupitelstva obce. Finální verze programu byla veřejnosti představena na veřejném 
jednání zastupitelstva 9. 2. 2016. Program rozvoje obce Prusinovice byl zpracován v období od 
prosince 2015 do února 2016 na sedmileté plánovací období 2016 – 2022.  

 

 

Obrázek 1 Znak obce Prusinovice, zdroj: risy.cz 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

1 Území 

1.1 Poloha 
Obec Prusinovice se nachází v severní části Zlínského kraje, správně spadá pod okres Kroměříž a 
obec s rozšířenou působností Holešov. Obec Prusinovice tvoří jedno stejnojmenné katastrální 
území. Severní hranice katastru je současně i hranicí Olomouckého a Zlínského kraje a okresů 
Kroměříž a Přerov. Obec se nachází v periferní poloze vůči rozvojovým a komunikačním osám, 
stejně jako v rámci krajské a regionální polohy. Svou roli v poloze obce sehrála kombinace 
geomorfologického a územněsprávního uspořádání. Prusinovice leží 6 km severovýchodně od 
Holešova, 8 km západně od Bystřice pod Hostýnem, 20 km severovýchodně od Kroměříže, 22 km 
západně od Zlína a 17 km jihovýchodně od Přerova. 

 
Obrázek 2 Poloha obce Prusinovice, zdroj: mapy.cz 

Na severu vymezují správní území obce Prusinovice katastrální území obcí Líšná, Turovice, 
Dřevohostice a Lipová (všechny v okresu Přerov). Na východě sousedí se správním územím města 
Bystřice pod Hostýnem, v bezprostředním sousedství se nacházejí katastry místních částí 
Bílavsko a Hlinsko pod Hostýnem. Na jihu je území obce Prusinovice vymezeno hranicemi 
s katastrálním územím obce Jankovice, správním územím města Holešova (místních částí 
Dobrotice a Tučapy) a katastrem obce Bořenovice. Na západě obec sousedí s katastrálním územím 
Pacetluk a Kostelce u Holešova. 

Obec Prusinovice leží ve Zlínském kraji, v okrese Kroměříž, 6 km severně od Holešova. Obec leží 
v nadmořské výšce 263 m n. m. V obci žije 1 234 obyvatel (k 31. 12. 2014). Z toho 599 mužů. 
Průměrný věk obyvatel je 41,1 let. 

Katastr obce má rozlohu 1068,8 ha (k 31. 12 2014). Z celkové plochy zaujímá orná půda 722,49 
ha. Veškerá zemědělská půda tvoří téměř 80 % rozlohy katastru obce (807,56 ha). Lesní pozemky 
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zabírají 123,54 ha, vodní plochy 14,72 ha, zastavěná plocha a nádvoří 19,4 ha a ostatní plocha 
103,58 ha. Ráz krajiny je zemědělský.  

 

Graf 1Využití území obce Prusinovice, vlastní zpracování, zdroj: ČSÚ 

Území Prusinovic je součástí Pacetlucké pahorkatiny, geomorfologického okrsku Kelčské 
pahorkatiny, která je jedním z podcelků geomorfologického celku Podbeskydské pahorkatiny. 
Pacetlucká pahorkatina leží ve 2. (bukodubovém) a 3. (dubobukovém) vegetačním stupni. Pro tyto 
vegetační stupně jsou typické sprašové hlíny s černozemí a hnědozemí. Tyto půdy jsou velmi 
úrodné a intenzivně zemědělsky obdělávané. Díky přeměně na agrární krajinu zůstaly zachovány 
už pouze fragmenty původní vegetace.  

1.2 Historické souvislosti 
Název obce „Prusinovice“ se ustálil v roce 1924. Předtím se v různých dobách objevovaly různé 
názvy (1349 Prusynowitz, 1365 Prussenowitz, 1633 Prusynowitz, 1850 Prusinowits i 
Prusinovice). Název vznikl pravděpodobně příponou –inovice k etnickému jménu Prusín (Prus), 
což znamená ves, kde žili Prusové. Další teorií, jak název obce vznikl, je, že v obci byli vězněni 
pruští zajatci.  

Obec se nachází ve staré sídelní oblasti, která byla po staletí intenzivně osídlovaná. Počátky 
osídlení spadají až do paleolitu (starší doby kamenné). Na trati pod Kasařovem a Mezi potoky byla 
nalezena pazourková industrie a čepelovité nástroje. Archeologické nálezy jsou i z dalších období 
v různých částech území. Nejčastěji se jedná o nálezy zbytků keramiky.  

Prusinovice patří ke starým sídlům vladyků z Prusinovic. První písemná zmínka o obci se datuje 
k roku 1349. Tedy Prusinovice vlastnili Podstatští z Prusinovic, kteří sídlili na hrádku jménem 
Kasařov. V roce 1460 byly Prusinovice prodány pánům z Víckova. Ti sídlili na Zámčisku. Po roce 
1600 bylo jmění pánů prusinovských zkonfiskováno a darováno knížeti z Lobkovic. Lobkovicové 
se zdržovali v Prusinovicích až do roku 1650, kdy je prodali spolu s dalšími obcemi Janu Rotálovi. 
Rod Rotálů pocházel ze Štýrska. Podle nich se Prusinovicím říká Rohálov, kvůli jejich znaku ve 
kterém byly rohy.  

Využití území

orná půda

zahrady

ovocné sady

trvalé travní porosty

lesní pozemky

vodní plochy

zasravěná plocha
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Obrázek 3 Hrádek u Prusinovic (vlevo) a erb rodu Podstatských, Zámek u Prusinovic a erb pánů z Víckova, 
zdroj: Prusinovice v milosti a současnosti 

Poslední z rodu Rotalů František Antonín ustanovil dědictvím statků svoji dcera Amalii. 
Posledním vlastníkem prusinovského panství byl Arnost Gideon Laudon. Vzhledem ke špatnému 
hospodaření a finanční krizi byly statky postupně rozprodány. Dvůr Prusinovice, poslední zbytek 
prusinovského panství, byl prodán roku 1903 akciové společnosti cukrovaru ve Všetulích za 
320 000 Kč.  
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2  Obyvatelstvo 

2.1 Demografická situace 
Podle statistických údajů žilo v Prusinovicích k 31. 12. 2014 1234 obyvatel, z toho 48,5 % tvoří 
muži a 51,5 % ženy. V období mezi sčítáním lidu, domu a bytů (SLDB) 2001 a SLDB 2011 se počet 
obyvatel v obci zvýšil o 45, z 1180 obyvatel na 1225 obyvatel. Počet obyvatel rostl do roku 2009, 
kdy dosahoval maxima ve sledovaném období, tj. 1262 obyvatel. Od roku 2010 se počet obyvatel 
Prusinovic neustále mírně snižuje. Ve SO ORP Holešov má celkový vývoj počtu obyvatel klesající 
tendenci. V Prusinovicích se však počet obyvatel v porovnání s výchozí hodnotou roku 2005 
zvýšil.  

 

Graf 2 Změna počtu obyvatel, vlastní zpracování. Zdroj: ČSÚ 

 

Graf 3 Vývoj počtu obyvatel v Prusinovicích a ORP Holešov, vlastní zpracování, zdroj: ČSÚ 

Na celkový počet obyvatel má vliv pohyb obyvatelstva, který je dán přirozeným přírůstkem a 
migračním saldem. Přirozený přírůstek obyvatel je rozdíl mezi narozenými a zemřelými v daném 
roce. Pokud je rozdíl kladný, jedná se o přirozený přírůstek, pokud je záporný, jedná se o přirozený 
úbytek obyvatel. Saldo migrace udává rozdíl mezi osobami přistěhovalými a vystěhovalými. 
Kladné saldo migrace znamená, že se do obce více osob přistěhovalo. Při záporném saldu migrace 
převažují osoby vystěhovalé z obce. Součet obou ukazatelů udává výsledný celkový přírůstek 
(nebo úbytek) obyvatel. 
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Celkový přírůstek Prusinovic byl kladný v letech 2008 a 2009, kdy kladných hodnot dosahoval 
díky pozitivnímu saldu migrace. V roce 2010 byl zaznamenán celkový úbytek obyvatel z důvodu 
vyšší úmrtosti, která převažovala nad pozitivním saldem migrace. V letech 2011 a 2012 již byl 
přirozený přírůstek pozitivní, ale záporné saldo migrace zapříčinilo celkový úbytek obyvatel. 
V roce 2013 nedošlo ke změně počtu obyvatel v obci, protože přirozený přírůstek a saldo migrace 
byly vyrovnané. V následujícím roce záporné saldo migrace převážilo pozitivní přírůstek a opět 
došlo k poklesu počtu obyvatel. 

 

Graf 4 Pohyb obyvatelstva, vlastní zpracování, zdroj: ČSÚ 

2.1.1 Věkové složení obyvatel 
Více než počet obyvatel je pro rozvoj obce určující jeho věkové složení. Z procentuálního 
zastoupení věkových skupin obyvatel v jednotlivých letech je zřejmé převažující zastoupení osob 
v produktivním věku v rozmezí 15 – 64 let. Pozitivní je, že podíl obyvatel v produktivním věku ve 
sledovaném období klesnul o 2 p.b. na úkor zvýšení podílu nejmladší generace ve věku 0 – 14 let. 
Podíl občanů v postproduktivním věku (65 a více let) se ve sledovaném období téměř nezměnil a 
zůstává na 16 %.  

 

Graf 5 Věková struktura obyvatel (v %), vlastní zpracování, zdroj: ČSÚ 
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O budoucím vývoji věkové struktury obyvatel vypovídá index stáří. Ten vyjadřuje, kolik je 
v populaci osob starších 65 let na 100 dětí ve věku 0 – 14 let. Hodnota menší než 100 znamená 
převahu nejmladší generace a naopak. V Prusinovicích se index stáří pohybuje nad hodnotou 103. 
To znamená, že zastoupení nejstarší a nejmladší generace je poměrně vyrovnané, ovšem s mírnou 
převahou obyvatel v postproduktivním věku. V porovnání s územím ORP Holešov jsou hodnoty 
obce pozitivní. Následující vývoj tohoto ukazatele bude záviset na iniciativách obce. Obec musí 
podnikat takové aktivity, které zabrání odchodu mladých lidí a zároveň zatraktivní obce z hlediska 
migrace. Nezbytná je kvalitní infrastruktura, dostatek možností k bydlení a nové výstavbě. 
Zároveň je však třeba věnovat péči a pozornost nejstarším obyvatelům, aby nedocházelo k jejich 
stěhování se za službami, které potřebují. 

 

Graf 6 Porovnání indexu stáří Prusinovic a SO ORP Holešov, vlastní zpracování, zdroj: ČSÚ 

Dalším ukazatelem, který vypovídá o struktuře obyvatelstva je index ekonomického zatížení. 
Tento index udává počet ekonomicky neaktivní osob (děti 0 – 14 let, senioři 65+ let) na 100 
ekonomicky aktivních obyvatel (15 – 64 let). Ve sledovaném období se index ekonomického 
zatížení mírně zvýšil. Tento nárůst je zapříčiněn zejména zvýšením podílu nejmladší generace 
v celkovém věkovém složení obyvatelstva, o 2 p.b, na úkor podílu ekonomicky aktivních obyvatel. 
Lze očekávat pozitivní dopad indexu ekonomického zatížení na budoucí vývoj věkové struktury 
obyvatel. 

 

Graf 7 Index ekonomické závislosti, vlastní zpracování, zdroj dat: ČSÚ 
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2.1.2 Národní a vzdělanostní struktura 
Při Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se nadpoloviční většina obyvatel hlásila k české 
národnosti. Přes 20 % obyvatel uvedlo, že je národnosti moravské. V Prusinovicích žije i několik 
málo občanů se slovenskou národností. Téměř čtvrtina obyvatel svou národnost neuvedla. 
Obdobná struktura národnostního složení je i v celém ORP Holešov. V obci nežijí žádné 
problémové národnostní menšiny.  

 

Graf 8 Národnostní složení obyvatel Prusinovic, vlastní zpracování, zdroj: SLDB 2011 

Vzdělanostní struktura obyvatel Prusinovic je v porovnání se SO ORP Holešov mírně 
podprůměrná. Nejvíce obyvatel Prusinovic starších 15 let dosáhlo střední vzdělání bez maturity 
nebo vyučení (44 %). Čtvrtina obyvatel má své vzdělání ukončeno maturitou. Vysokoškoláků je 
v obci 8 %. V území obce s rozšířenou působností je méně středoškoláků bez maturity, ale více 
obyvatel s maturitou, vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním. 

 

Graf 9 Vzdělanostní struktura obyvatel, vlastní zpracování, zdroj: SLDB 2011 

2.1.3 Prognóza populačního vývoje 
Populační vývoj obce je do značné míry odrazem atraktivity pro její obyvatele a výrazně ovlivňuje 
její budoucí vývoj. Je proto velmi důležitým aspektem pro rozvoj obce. Tuto atraktivitu značně 
ovlivňují podmínky k bydlení. Při Sčítání, lidu, domů a bytů bylo v Prusinovicích 231 domů, z nich 
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206 obydlených. Pokud by byl zachován stav bytové zástavby, mohl by počet obyvatel růst až na 
1350 – 1380 obyvatel při obydlení všech dostupných domů a bytů.  

Vývoj počtu obyvatel bude záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva, přirozené obměně 
obyvatel a na migračních tendencích, tzn. migraci obyvatel ze sídla do měst nebo naopak. S tím 
jsou spojené nároky na bydlení a občanskou vybavenost. 

2.2 Spolky a spolková činnost 
Spolkový život v Prusinovicích je velmi bohatý. V Prusinovicích působí 15 spolků, z nichž 14 je 
aktivních. Spolky, kluby a sdružení se podílejí na organizaci sportovního i kulturního života, 
sdružují občany se stejným zájmem, utužují vztahy v obci, organizují volnočasové a zájmové 
aktivity pro své členy i veřejnost a také se účastní potřebných prací na území obce, které vedou 
k jejímu zvelebování. 

HC Prusinovice 
Oddíl HC Prusinovice byl oficiálně založen v roce 1999. Hráči se účastní zápasů Záhorské extraligy. 
Kromě přímé hokejové činnosti se hráči podílejí i na dalších akcích v obci. V době letní přestávky 
pořádají turnaj v malé kopané „Rohálovský litr“. Na tomto turnaji se sejdou různě poskládané 
týmy z okolí. Hráči se rovněž účastní brigád pro obec. Na konci hokejové sezóny pořádají hokejisté 
turnaj „Memoriál Stanislava Vybírala“. 

Jezdecký klub Prusinovice 
Jezdecký klub Prusinovice vznikl v červnu 2002 za účelem sdružit místní jezdce a jejich koně pod 
Českou jezdeckou federaci a umožnit jim tak účast na jezdeckých závodech.  
V dnešní době má klub 14 registrovaných členů, 8 z nich aktivně závodí. Jezdci se v sezóně účastní 
hobby i oficiálních závodů v okolí. Jezdecký klub každoročně pořádá v Prusinovicích hobby 
jezdecké závody od roku 2004.  

Pro své členy vybudoval klub jízdárnu na travnaté ploše na konci obce směrem na Pacetluky. 
Pozemek má Jezdecký klub pouze v nájmu. Tréninkový prostor jízdárny vybudovali členové 
svépomocí a slouží ku prospěchu všem, kdo mají zájem si zatrénovat. Jízdárna vznikla krátce po 
založení klubu a tak hrazení, překážkový materiál i přístřešek pomalu dosluhují. V nejbližší době 
bude nutná rekonstrukce stávajícího zařízení jízdárny. JK Prusinovice vlastní plachtový přívěsný 
vozík na koně, který byl pořízen z financí klubu. Tento přepravník je užíván i opravován členy 
klubu. Vozík již nesplňuje požadavky na bezpečnost a komfort přepravovaných koní a do 
budoucna bude nutné pořídit přepravník celolaminátový. 
Jezdecký klub Prusinovice se chce nadále věnovat práci s dětmi a mladými jezdci, kteří 
reprezentují Prusinovice na oblastních závodech. 

Klub zlatých ručiček 
Klub zlatých ručiček sdružuje příznivce ručních prací. V rámci jejich činnosti vznikají krásné 
výrobky z pestré škály materiálů a rozličných technik. Klub každoročně pořádá výstavu svých 
výrobků. Ve spolupráci se základní školou pořádají velikonoční a vánoční dílničky. 

Motokros Prusinovice 
Motokrosový klub Ovčí debřa vznikl v polovině roku 2008. V současné době má 9 členů, kteří za 
pomoci svých kamarádů a přátel motokrosového sportu pořádají od roku 2009 motokrosové 
závody. Závody se již staly tradiční akcí, které se účastní čeští i zahraniční jezdci a jezdkyně (z 
Polska, Slovenska). Nejvyšší účast byla na závodech v roce 2014, kdy se zúčastnilo 83 závodníků.  
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Motokrosový klub se zapojuje do brigád pořádaných obcí, nejčastěji v lesních pracích.  
V následujících letech má klub zájem nadále pokračovat v tradici pořádání závodů a zvyšovat 
jejich kvalitu a počet jezdců. 

Myslivecký spolek Vranov Prusinovice 
Honební společenstvo Prusinovice, které je tvořeno vlastníky půdy, má pětičlenný výbor v čele 
se starostou. Honební společenstvo pronajímá výkon práva myslivosti Mysliveckému spolku 
Vranov Prusinovice. 

Myslivecký spolek Vranov byl založen v roce 1993 a hospodaří na výměře 1006 ha. Spolek má 
celkem 25 členů, z toho 5 je členy Výboru. V čele Výboru stojí předseda. Spolek má svého 
hospodáře (v lednu 2016 František Nedbal). Myslivecký spolek hospodaří na smíšené honitbě. 
Chová se zde zajíc, bažant, srnčí, dančí a černé zvěř. 

Činnost MS Vranov Prusinovice: 

- chov a lov zvěře podle zákona o myslivosti 
- dohled na zazvěření honitby (umělý odchov bažanta obecného) 
- kulturní činnost (organizace Mysliveckého plesu, podíl na organizaci Rohálovské 50, práce 

s mládeží) 
- brigádnická činnosti (zvelebování přírody, spolupráce s OÚ) 
- příkrm zvěře v zimním období. 

Mezi majetek Mysliveckého spolku MS Vranov patří odchovna bažantí zvěře a myslivna (ulice 
Lesní). Oba objekty jsou v udržovaném a dobrém stavu. Myslivna je generálně opravena. 

NEKO Prusinovice 
NEKO Prusinovice je cyklistický oddíl. Byl založen v roce 1999. V současné době oddíl sdružuje 
přes 100 členů. Hlavní náplní oddílu je cykloturistika. Oddíl organizuje hromadné cyklovýlety 
nejčastěji po okolí obce a v Hostýnských vrších. NEKO se každoročně podílí na organizaci 
Rohálovské desítky. 

Prusinovští včelaři 
Prusinovští včelaři jsou přidružení k ZO Holešov. Aktivně se účastní akcí v obci a propagují 
včelařství. Díky aktivitě místních včelařů jsou Prusinovice jednou z nejvíce zavčelenou obcí 
v regionu. 

Prusinovští zahrádkáři 
Prusinovští zahrádkáři se kromě své hlavní činnosti podílejí na organizaci kulturního a 
společenského života v obci. Zahrádkáři pravidelně pořádají výstavy a pálení čarodějnic. V úzké 
spolupráci s mysliveckým sdružením pořádají Pohádkový les – procházku dětí lesem Hrádek se 
stanovišti s pohádkovými postavami, které mají pro děti připravené úkoly a odměny. Spolek 
spravuje svůj zahrádkářský dům se sušárnou ovoce, kde si mohou zájemci své ovoce usušit. 

SDH Prusinovice 
Sbor dobrovolných hasičů v Prusinovicích byl založen už v roce 1888. K 120. výročí sboru byl 
pořízen nový hasičský prapor, kterému bylo slavnostně požehnání v místním kostele sv. Kateřiny. 
V současnosti má sbor 37 členů, 11 z nich působí v zásahové jednotce. 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů je zařazena do kategorie JPO III/1. Do územní působnosti 
jednotky spadá území obce a okolí. V případě mimořádných situací (např. povodně) mohou 
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zasahovat i ve vzdálenějších místech Zlínského kraje. Kromě samotných zásahů k jejich činnosti 
patří také výcvik, odborná příprava a údržba výzbroje a výstroje. Od roku 2010 vyjíždějí 
k zásahům s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 8/2000/0 –L1R Avia a automobilem 
Renault Trafic. K dispozici mají i další vybavení, se kterým jsou schopni provádět likvidaci požárů, 
zákroky technické pomoci a likvidaci následků živelných pohrom.   

Hasiči se aktivně věnují kulturnímu životu v obci. Kromě pořádání masopustního průvodu masek 
a hodové zábavy se členové sboru zúčastňují akcí pořádaných obcí. Hasiči jsou spoluorganizátory 
rozsvěcení vánočního stromku a Rohálovské desítky. Od roku 2008 pořádají Rohálovské košt 
slivovice. 

Soutěžní družstvo složené ze členů sboru se účastní soutěží v požárním sportu, kde dosahuje 
předních pozic. V posledních letech se členové družstva účastní disciplín TFA – Nejtvrdší hasič 
přežije, ve kterých musí hasič v plné zásahové výstroji ukázat sílu a vytrvalost. 

Současná hasičská zbrojnice byla sboru přidělena v roce 1948. Jednalo se o hospodářskou 
místnost v bývalém velkostatku. V roce 1957 byla provedená nadstavba zbrojnice. O 10 let později 
bylo schváleno její další rozšíření pro uskladnění strojů a techniky. V roce 2008 byly na hasičské 
zbrojnici provedeny další stavební práce (sanační omítky, oprava podlahy v garážích, výměna 
oken, nová elektroinstalace, rekonstrukce fasády). Do dnešních dnů nebylo vyřešeno garážové 
stání cisternového vozidla, které ve výbavě jednotky s územní působností určuje vyhláška. Ve 
velmi krátkém časovém horizontu je nevyhnutelné oprava eternitového krytí střešního pláště na 
části zbrojnice společně se střešními okny. Problémem zůstává odvod srážkové vody do obecní 
kanalizace. Bude třeba provést izolaci kamenných zdí proti vlhkosti chemickou injektáží. 

Sdružení rybářů na ochranu přírody 
Sdružení rybářů na ochranu přírody má 30 členů. Úkolem sdružení je péče o 4 rybníky v katastru 
obce Prusinovice. Jedná se o tři chovné rybníky, kde se odchovává rybí potěr do doby, kdy z něj 
vyrostou mírové ryby, které se následně přemísťují do hlavního lovného rybníka Petrův zdar. 
Takto dokáže spolek vychovat převážnou část ryb, které jsou během roku loveny. Na odchov 
některých druhů ryb nejsou vhodné podmínky, proto je nutné je dokupovat, aby byla zachována 
druhová rozmanitost v rybníce Petrův Zdar. 

Kromě chovu ryb se sdružení věnuje péči o krajinu. Rybníky jsou významným krajinným prvkem 
a vytvářejí druhově velmi rozmanitý biotop. Sdružení rybářů na ochranu přírody pracuje na 
údržbě rybníků. Rybníky díky tomu dobře plní svou retenční funkci zásobárny vody a zároveň 
ochranou funkci před přívalovými srážkami. Mezi další činnosti spolku patří organizace 
rybářských závodů pro dospělé a také rybářských závodů pro děti.  
V následujícím období se Sdružení rybářů a ochránců přírody chce věnovat zejména odbahnění 
rybníků a úpravě jejich hrází a nadále pokračovat v tradici rybářských závodů. 

Chovatelé a přátelé koní Prusinovice 
Spolek chovatelů a přátel koní má již více jak dvacetiletou historii. Prvním společným zájmem 
spolku bylo uspořádat Hubertovu jízdu. První Hubertova jízda se v Prusinovicích jela na podzim 
roku 1997 za účasti 15 koní. Nyní se akce každoročně opakuje. Dnes se již Hubertova jízda těší 
velké oblibě a vysoké účasti jezdců (70 – 90 koní) i diváků. Po Hubertově jízdě je ve večerních 
hodinách Country bál v Kulturním domě.  
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Členy spolku Chovatelé a přátelé koní Prusinovice spojuje vztah ke koním a přírodě.  V majetku 
spolku je rybník pod Bílou, který byl zrekonstruován. Došlo k jeho vybagrování a výstavbě nové 
hráze. Na jeho březích vybudovali členové svépomocí chatu. Členové spolku se aktivně zapojují do 
obecních brigád. 

V budoucnu chce spolek Chovatelé a přátelé koní Prusinovice pokračovat v činnostech pro obec a 
organizací Hubertovy jízdy. Plánovaná je další údržba rybníka a jeho okolí. Naplánované jsou 
práce na zpevnění hráze a břehů rybníka kamením. Nutné jsou terénní úpravy v přilehlém okolí. 
Na tyto práce bude zapotřebí těžké techniky. Po těchto úpravách bude moci proběhnout výsev 
nového travního porostu a výsadby dřevin.  

Šachový klub HYDRO-EKO Prusinovice 
Šachový klub Prusinovice reprezentuje obec v okresním přeboru v šachu. K tréninkům i zápasům 
využívají kulturní dům. 

Tenisový klub Prusinovice 
Tenisový klub vznikl v roce 2006 a momentálně čítá 43 členů. V průběhu roku klub pořádá turnaj 
v nohejbalu, tenisové turnaje a turnaj v malé kopané. Klub vybudoval tenisový kurt, 
zrekonstruoval šatny a vybudoval výčep v nové pergole na pozemku obce. Majetek klubu je 
v dobrém stavu. Klub plánuje rozšíření budovy šaten o technickou místnost na uložení 
technického materiálu a vybavení sportoviště. Klub má naplánovanou pravidelnou údržbu 
antukového hřiště. Antukové kurty jsou veřejné. Občané je navštěvují a využívají areál Tenisového 
klubu k aktivnímu odpočinku. 

TJ Prusinovice 
TJ Prusinovice vznikla v roce 1919. V současné době má v členské databázi FAČR 144 členů. Hlavní 
činností tělocvičně jednoty je sportovní a tělovýchovná činnost. V současné době se zaměřuje 
hlavně na fotbal a důraz klade na všechny mládežnická družstva. V mistrovských soutěžích má 
v ročníku 2015/2016 kromě mužstva mužů 4 mládežnické výběry. 
TJ Prusinovice každoročně pořádá zimní halové turnaje mládeže (v Holešově nebo v Bystřici pod 
Hostýnem) a venkovní mládežnické turnaje na travnatém hřišti v Prusinovicích. Dalšími 
pořádanými akcemi jsou vánoční (novoroční) turnaj ve florbalu v tělocvičně, letní turnaj starých 
pánů, sportovní tábor v Ochozech a zájezdy na zahraniční fotbalové turnaje. 
TJ Prusinovice má ve vlastnictví šatny, které byly opraveny v roce 2010 díky dotaci získané 
prostřednictvím MAS – Partnerství Moštěnka. V nájmu od obce má travnaté fotbalové hřiště.  
V budoucnu by TJ chtěla vybudovat hřiště s umělým povrchem, které by bylo využíváno 
k tréninkům a víkendovým turnajům. Na fotbalovém hřišti chybí zázemí pro malé děti – dětský 
koutek nebo malé dětské hřiště. Zamýšlena je i výstavba menší tribuny pod pergolou. 
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3 Hospodářství 

3.1 Ekonomické subjekty 
V obci se nenachází žádný velký ani střední podnik, který by plnil úlohu významného 
zaměstnavatele. Přesto v obci sídlí řada ekonomických subjektů. Největšími z nich jsou firmy 
Metalbrus, s.r.o, která sídlí v průmyslové zóně na ulici Přerovské a Agrova, a.s. se sídlem na ulici 
Osvobození v zemědělském areálu. Metalbrus má podle rejstříku ekonomických subjektů MF ČR 
do 50 zaměstnanců. Firma se věnuje prodeji brusiva a brusných materiálů. Zemědělský podnik 
Agrova je akciovou společností s 38 zaměstnanci. Společnost hospodaří na více za 1100 ha 
zemědělské půdy v k.ú. Prusinovice, Tučapy a Bořenovice. Rostlinná výroba je zaměřena na 
pěstování obilovin, řepky, cukrové řepy a krmných plodin. Živočišná výroby je zaměřena na chov 
skotu. 

 K 31. 12. 2014 bylo v obci registrovaných 215 ekonomických subjektů, z nich 115 aktivních. 
Převažující právní formou jsou fyzické osoby podnikající podle živnostenského nebo jiného 
zákona (celkem 104 subjektů). Právnických osob se zjištěnou aktivitou je v obci k tomuto datu 
celkem 11 (registrovaných 25), z toho 6 obchodních společností. Převažující činností 
ekonomických subjektů je stavebnictví a průmysl. 

3.2 Ekonomická situace 
Přestože je v obci vysoké zastoupení aktivních ekonomických subjektů, nejsou schopny pokrýt 
poptávku po práci místních obyvatel. Proto řada občanů do zaměstnání dojíždí. Podle výsledků 
Sčítání lidu domů a bytů v roce 2011 dojíždělo do zaměstnání 293 obyvatel z celkem 527 
pracujících obyvatel, tj. 55 % pracujících obyvatel. Nejčastějším místem vyjížďky jsou okolní 
města (Holešov, Hulín, Kroměříž a Bystřice pod Hostýnem).  

Zaměstnanost obyvatel v jednotlivých sektorech hospodářství je mírně odlišná od zaměstnanosti 
ve vyšších územně samosprávních celcích. Obecně je v Prusinovicích vyšší zaměstnanost 
v zemědělství a průmyslu. To je dáno i strukturou ekonomických subjektů a venkovským 
charakterem obce. Zaměstnanost ve službách je naopak nižší v porovnání s ORP Holešov, 
Zlínským krajem nebo Českou republikou. 

v  

Graf 10 Zaměstnanost obyvatel v sektorech národního hospodářství, vlastní zpracování, zdroj: GaREP, 2011. 
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3.3 Trh práce 
Aktuální podíl nezaměstnaných v obci Prusinovice k 31. 12. 2015 dosahoval 4,8 %. V porovnání 
se Zlínským krajem se jedná o hodnotu podprůměrnou a velmi pozitivní. Nezaměstnanost 
Zlínského kraje byla k témuž datu 6,1 %.  

Do roku 2011 byla sledována tzv. míra nezaměstnanosti, která udávala podíl nezaměstnaných 
z celkového počtu osob uplatnitelných na trhu práce. Tato míra nezaměstnanosti od roku 2008 
postupně rostla díky přímým dopadům ekonomické krize. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla 
v roce 2011, kdy dosahovala téměř 13 %. Obdobný trend měla míra nezaměstnanosti i ve 
Zlínském kraji a dalších vyšších územně samosprávních celcích. Míra nezaměstnanosti 
v Prusinovicích však byla vždy pod průměrem kraje. 

Od roku 2013 je sledován podíl nezaměstnaných. Tento ukazatel je vypočítáván ze všech obyvatel 
ve věku 15 – 64 let. Díky tomu došlo k numerickému snížení ukazatele nezaměstnanosti. Podíl 
nezaměstnaných mezi roky 2013 až 2015 klesnul o více jak polovinu. Ke snížení nezaměstnanosti 
přispěla i výstavba nového skladu a administrativní budovy firmy Metlabrus, s.r.o. v roce 2008.  

 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 
Nezaměstnanost 7,10% 11,70% 12,60% 12,30% 10% 7,40% 4,8% 
Uchazeči 41 67 73 72 x 63 40 

Tabulka 1 Vývoj ukazatelů nezaměstnanosti v Prusinovicích, vlastní zpracování, zdroj:MPSV 

3.4 Pozemkové úpravy a územní plánování 
Prusinovice mají ukončené komplexní pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy byly zahájeny již 
v roce 1997 a ukončeny v roce 2001. Pozemkové úpravy umožnily jasné definování vlastnických 
vztahů k pozemkům na území obce. Komplexní pozemkové úpravy byly podkladem pro Územně 
plánovací dokumentaci. Aktuální územní plán obce Prusinovice vešel v platnost roku 2012. 
Územní plán obce určuje místa pro novou bytovou zástavbu, která je důležitým potenciálem jejího 
budoucí vývoje. 

3.5 Cestovní ruch 
Z hlediska atraktivity cestovního ruchu se Prusinovice nacházejí mimo turisticky vyhledávané 
oblasti. Okolí obce je relativně přitažlivé, nicméně s nedostatečnou infrastrukturou pro cestovní 
ruch. Pahorkatinný charakter podhorské krajiny je ideální pro aktivní trávení volného času – 
turistika, cyklistika, hipoturistika a ostatní formy krátkodobé rekreace. Těžiště rekreačních aktivit 
regionu však bude i nadále setrvávat na území Hostýnských vrchů a městě Holešově.  

Cyklotrasy 
Krajina Prusinovic je z hlediska cykloturistiky atraktivní, nicméně na území obce není žádná 
cyklostezka, ani číslovaná trasa Klubu českých turistů. V roce 2004 byl vypracován Generel 
cyklotras Mikroregionu Holešovsko. Na základě tohoto generelu byla v Prusinovicích (stejně jako 
v ostatních obcích mikroregionu) umístěna informační tabule s mapou vyznačených 
cyklotras a zajímavých míst v regionu.  
V rámci projektu MAS - Partnerství Moštěnka „Předávání dobré praxe regionů Čechy – Morava“ 
z POV 2010 byly vytvořeny cykloturistické mapy Mikroregionu Holešovsko a DSO mikroregionu 
Moštěnka, které mapují místní památky, přírodní a historické zajímavosti regionu. Z Prusinovic 
vede místně značená trasa do Líšné a Dřevohostic. Výše zmíněné cyklotrasy jsou vedeny po 
stávajících silnicích, místních a účelových komunikacích. Obci schází samostatná cyklostezka, 
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která by zajišťovala bezpečný přesun cyklistů do zaměstnání či školy a zároveň zpřístupňovala 
obec turistům. 

Turistické stezky 
Obcí Prusinovice prochází turistické stezka, která byla vybudována MAS – Partnerství Moštěnka. 
Tato stezka byla vytvořena na hranici mikroregionů Moštěnka a Holešovsko. Pěší trasa vede 
z Kostelce u Holešova přes Pacetluky, Prusinovice do Líšné a zpět. Po trase jsou rozmístěné 
rozcestníky, odpočívadla a informační tabule. 
Značená turistická trasa KČT územím obce nevede. 

Hipostezky 
Okolím Prusinovic vedou značené hipostezky, které vznikly v rámci projektu MAS – Partnerství 
Moštěnka „Po formanských stezkách“. Stezka vede kolem Hrádku a Božích muk. Na trase jsou 
umístěny odpočívky. 
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4 Infrastruktura 

4.1 Technická infrastruktura 
Technická infrastruktura tvoří páteřní síť, která poskytuje zázemí pro občany a jejich spokojené 
bydlení. Obec je kompletně elektrifikována, plynofikována a má zajištěno připojení k internetu. 
Obecní vodovod zajišťuje dodávku kvalitní pitné vody. Dodavatelem jsou Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s. Obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci, která je vyvedena do potoka. Korytu 
potoka je věnována pravidelná péče a je řádně čištěno. Prusinovicím chybí moderní oddílná 
kanalizace a čistírna odpadních vod. V budoucnu bude nutné tento nedostatek aktivně řešit a 
pracovat na jeho odstranění. Vlastníkem většinového podílu vodovodů a kanalizace je společnost 
Vodovody a Kanalizace Kroměříž, a.s. Nakládání s těmito sítěmi je tedy v jejich kompetenci a obec 
má v tomto směru velmi omezené možnosti s jejich nakládáním. 

Svoz komunálního odpadu zajišťuje společnost A.S.A., s.r.o. z Bystřice pod Hostýnem jednou 
týdně. V obci jsou rozmístěna kontejnerová hnízda na tříděný odpad, celkem na 7 místech v obci. 
Běžně se třídí plasty, sklo, papír. Jednou za 14 dní probíhá svoz vytříděných PET lahví a plastů 
přímo z domácností. Sběr nebezpečného odpadu probíhá jednou měsíčně, vždy u tělocvičny 
v sobotu dopoledne. Kontejner na velkoobjemový odpad je v obci přistaven 2x ročně. Sběrné 
místo v Prusinovicích zřízeno není. Záměrem obce je vybudování sběrného dvora podle platné 
legislativy. Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí bylo možné pořídit bio 
kompostéry do domácností. Hotový kompost si zpracovávají obyvatelé sami na svých zahradách. 

4.2 Dopravní infrastruktura 
Obec Prusinovice se nachází na křižovatce silnic III. třídy. Silnice č. 4905 spojuje Prusinovice 
s obcemi Pacetluky, Roštění a Kostelec u Holešova, kde se napojuje na silnici II/490. Silnice č. 
49010 vede přes Pacetluky směrem na Holešov a do Dřevohostic. S Bystřicí pod Hostýnem spojuje 
obec silnice č. 43810. Všechny výše zmiňované silnice jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, který je 
spravuje.  
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Obrázek 4: Výřez mapy dopravní situace, zdroj: dopravniinfo.cz 

Obec je vlastníkem a správcem přibližně 4 km místních komunikací. Ty slouží především ke 
zpřístupnění objektů bydlení, občanské vybavenosti a služeb a umožňují průjezdnost obce. 
V předchozím období byl v Prusinovicích vybudován zemědělský obchvat obce, který odklání 
zemědělská vozidla mimo obec. Zemědělský obchvat značně ulehčuje obci od prašnosti a hluku 
zemědělské techniky. Trasa obchvatu vede nad severní hranici intravilánu obce. Z místních 
komunikací je nutné dobudování komunikací v ulicích Plačkov, Polní a Lesní k nové výstavbě, kde 
schází položit finální vrstvu vozovky. S rozvojem osobní automobilové dopravy se obec potýká 
s nedostatkem parkovacích míst.  Kromě místních komunikací obec vlastní a udržuje také 
chodníky. Na ulici Pacetlucká, podél silnice III. třídy, chodník zcela chybí. Pěší jsou proto nuceni 
využívat silnici, což není vhodné z hlediska bezpečnosti. Obdobná situace je i na ulici Přerovská, 
kde není dobudovaná část chodníku.  Cílem v následujících letech je dobudování chodníku na ulici 
Přerovská, vybudování nového chodníku na ulici Pacetlucká a přeložení chodníku na ulici Hlavní. 

4.3 Dopravní dostupnost 
Dopravní dostupnost obce je zajištěna pouze autobusovým spojením, které provozuje dopravce 
KRODOS BUS a.s. Pravidelná autobusové linky spojují Prusinovice s Holešovem a Bystřicí pod 
Hostýnem.  

Autobusová 
spojení 

Prusinovice-
Holešov 

Holešov-
Prusinovice 

Prusinovice – 
Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem – 
Prusinovice 

Pracovní dny 16 spojů 16 spojů 4 spoje 5 spojů 
Víkendy, státní 
svátky 

 3 spoje (So), 4 
spoje (Ne, Sv) 

 3 spoje (So), 4 
spoje (Ne, Sv) 

Žádný spoj Žádný spoj 

Tabulka 2 Analýza autobusových spojení, vlastní zpracování, zdroj: jizdnirady.idnes.cz 

Dopravní spojení s Holešovem, který je pro Prusinovice spádovým městem, je dobré v pracovních 
dnech. Nejvyšší frekvence spojů je v ranních a odpoledních hodinách, kdy je zajištěna doprava do 
zaměstnání a do škol.  O víkendech a svátcích jsou dopravní spojení nedostačující a občané jsou 
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odkázáni na soukromou dopravu. Přímé spoje do Bystřice pod Hostýnem jsou pouze 4 v pracovní 
dny. Mimo pracovní dny přímé spojení do Bystřice pod Hostýnem chybí a je možné pouze přes 
Holešov. Okresní město Kroměříž je veřejnou dopravou dostupné pouze s přestupem v Holešově, 
stejně jako krajské město Zlín. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že četnost autobusových 
spojení není dostatečné a občané nejsou spokojeni se stavem veřejné dopravy v obci. Pociťují 
absenci přímého dopravní spojení do Zlína a Kroměříže. 

Nejbližší železniční stanice se nachází v Holešově, případně v Hlinsku pod Hostýnem. 
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5 Vybavenost obce 
Obec Prusinovice disponuje bohatou občanskou vybaveností. Obyvatelé mají k dispozici základní 
služby. V obci se nachází 3 prodejny s potravinami a smíšeným zbožím, pošta, mateřská i základní 
škola prvního stupně, knihovna, kulturní dům, 3 hostince a kadeřnictví. Terénní sociální služby 
v obci zajišťuje Charita Holešov. 

5.1 Bydlení 
Zastavěné území obce je tvořeno třemi sousedícími návsemi nacházejícími se v jejím centru. První 
z nich se nachází podél silnice na Holešov, druhá je situována mezi kostelem a bývalou tvrzí a třetí 
vznikla podél silnice na Dřevohostice. První (hlavní) náves má pravidelný tvar čočky, po obou 
stranách je zastavěna řadovou zástavbou, v horní části místy nahrazenou samostatnými domy. 
Horní část je zakončena areálem kostela, budovami hostince a mateřské školy, spodní hranici tvoří 
potok. Zástavba je však dále rozvolněna po obou stranách silnice na Holešov a tvoří její přirozené 
pokračování. Druhá náves má tvar nepravidelného lichoběžníku, ohraničeného kostelem, 
budovami obecního úřadu a kulturního domu, zemědělským družstvem a areálem bývalé tvrze. 
Celý prostor vznikl demolicí starší výstavby. Třetí náves je velmi podobná té první, tvoří širokou 
ulici podél silnice směrem na Dřevohostice. Kromě návsí vznikala zástavba v souladu s orientací 
liniových prvků – cest a vodních toků. V severní (za kostelem) a západní (žleb u silnice na Holešov) 
části se nachází několik bloků přirozeně rostlé zástavby. Významnou část obce tvoří poměrně 
rozsáhlý areál farmy zemědělské výroby. Mimo souvisle zastavěná území se na území obce 
nachází i několik roztroušených staveb a samot. V severozápadní části území u Kozrálky se 
nachází samota Kozrál. Jedná se o bývalý mlýn v místech, kde v minulosti stávala stejnojmenná 
obec. Samotu tvoří dva objekty rodinného bydlení a dva hospodářské objekty, které dohromady 
tvoří jeden celek a uzavřeným dvorem. Samota je trvale obývána. U rybníka nad lesem „Hrádek“ 
se nachází rekreační objekt náležící k rybníkům. Ve východní části katastru se v údolí Kozrálky 
nachází několik objektů tvořící samotu Bosna. Jedná se o areál hromadné rekreace, který je již 
opuštěný a nevyžívaný. Jeho součástí je i několik rekreačních chat. Samota je přístupná pouze 
polní cestou z Bílavska. 

Převažujícím typem zástavby jsou rodinné domy se sedlovou střechou. V období mezi Sčítáními 
lidu, domů a bytů 2001 a 2011 došlo ke zvýšení počtu domů z 384 na 400 a i zvýšení počtu 
obydlených domů z 333 na 348. V obci se nacházejí dva soukromé bytové domy, se 4 a 7 
bytovými jednotkami. Byty jsou v soukromém vlastnictví obyvatelů.  
V obci nejsou speciální sociální nebo pečovatelské byty, např. pro osoby ohrožené sociálním vylo
učením nebo seniory. 
 

5.2 Školství a vzdělávání 
V Prusinovicích je mateřská i základní škola I. stupně. Mateřská škola i Základní škola jsou 
příspěvkovými organizacemi, které zřizuje Obec Prusinovice. Obec má 100% vlastnický podíl 
v obou příspěvkových organizacích. 

Mateřská škola 
Mateřskou školu ve školním roce 2015/2016 navštěvuje 53 dětí. Její kapacita je 55 dětí. Cílem 
vzdělávacího programu MŠ je respektování individuálních potřeb dítěte, rozvoj jeho aktivity 
prostřednictvím vlastních prožitků, uplatňování jeho názorů, nápadů a připomínek, podpora 
nadání a rozvoj jeho dovedností. Mateřská škola si zakládá na motivaci dětí ve všech činnostech.  
V mateřské škole jsou zaměstnány 4 pedagogické pracovnice, které se věnují dvěma věkově 
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smíšeným třídám (děti ve věku 3 – 7 let), tj. dvě pracovnice na jednu třídu. Kromě klasické výuky 
organizuje mateřská škola u zájmové aktivity pro děti. Ve školním roce 2015/2016 jsou to 
Kroužek anglického jazyka, Flétna a Logopedický kroužek.  

Mateřská školka sídlí v samostatné budově na adrese Zámčisko 170.  Kapacita mateřské školy 
uvedena v rejstříku škol neodpovídá její hygienickým podmínkám a normám. Mateřská škola má 
prozatím udělenou výjimku. I s ohledem na předpokládaný demografický vývoj je plánovaná 
přestavba mateřské školy a nadstavba budovy s cílem rozšíření prostor a zvýšení kapacity, 
respektive vyrovnání rejstříkové kapacity školy s hygienickými normami. 

Základní škola 
Základní škola Prusinovice se věnuje výchově a vzdělávání žáků 1. stupně. Ve školním roce 
2015/2016 navštěvuje školu 67 dětí z Prusinovic a Pacetluk. Žáci jsou rozděleni do 4 školních tříd. 
Při základní škole funguje i družina, která má jednu třídu. Provozní doba školní družiny je od 6:50 
do 7:35 a od 11:30 do 15:15 hodin. Škola pro žáky pořádá projektové dny, při kterých se žáci 
účastní různých besed (např. zásady první pomoci, preventivní programy PIS PČR apod.). Žáci se 
také zapojují do olympiád a vědeckých soutěží, ve kterých reprezentují svou školu a obec.  

Základní škola je realizátorem několika úspěšných školních projektů. Projekty jsou zaměřeny na 
recyklaci a životní prostředí. V rámci projektu „Chráníme naše lesy“ žáci třídí a sbírají starý papír. 
Projekt „Recyklohraní“ je zaměřen na sběr elektroodpadu, použitých baterií a tonerů do tiskáren.  

Základní škola se věnuje i organizaci volnočasových a mimoškolních aktivit. Žáci mohou svůj 
talent rozvíjet v tematicky zaměřených kroužcích (počítačové dovednosti, výtvarná výchova, 
anglický jazyk, keramika). Žáci nacvičují dramatická vystoupení na Den matek, při Dni otevřených 
dveří pro budoucí žáky a na Rozsvěcení vánočního stromu. Spolu s mateřskou školou organizují 
sportovní den prusinovských dětí.  

V obci má svou pobočku Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov. 

5.3 Zdravotnictví 
Do obce dojíždí dětský lékař v intervalu jednou za 14 dní.  

Ordinace praktického lékaře v obci není a občanům tato služby v obci chybí. Za lékařskou péčí jsou 
občané nucení dojíždět do Holešova, kde je i zdravotní poliklinika a lékárny. Nejbližší nemocnice 
je v Kroměříži nebo ve Zlíně. 

5.4 Kultura 
S kulturním děním v obci je spojen Kulturní dům na Zámčisku, kde se odehrává většina kulturních 
akcí. Prostory Kulturního domu jsou rozděleny na hostinec, prostornou pergolu, společenský sál, 
malý salónek a salónek ve sklepení. Samotný společenský sál lze využít k pořádání divadelních 
představení, odborných přednášek nebo k pořádání rodinných oslav. Kulturní dům je centrem 
dění plesů a tanečních zábav. Budova kulturního domu bude vyžadovat rekonstrukci, tak aby 
mohla i nadále plně plnit svou funkci. V budově kulturního domu provozuje obec svou 
podnikatelskou činnost v pohostinství, kde se vaří i denní menu.  

Obec provozuje také obecní knihovnu, která má sídlo v budově obecního úřadu. Knihovna je pro 
občany otevřena jednou týdně, vždy v úterý. Na webových stánkách obce je odkaz na on-line 
katalog dostupných knih. Současné prostory obecní knihovny jsou kapacitně nevyhovující.  
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Na pestrosti kulturního života se podílejí svou činností spolky, které jsou organizátory kulturních 
akcí. Mezi tradičně pořádané akce, na kterých se spolky podílejí, patří obecní ples, myslivecký ples, 
masopustní vodění medvěda, pálení čarodějnic, den matek, kácení máje, pohádkový les a karneval 
pro děti, hodová zábava a rozsvěcení vánočního stromu. Řada těchto akcí je v regionu známá a 
hojně navštěvovaná i přespolními.  

5.5 Sport 
Občané v Prusinovicích mají široké spektrum možností sportovního vyžití. K dispozici je travnaté 
fotbalové hřiště, tělocvična, víceúčelové asfaltové hřiště, tenisový kurt s umělým povrchem, 
tenisový kurt s antukovým povrchem a dvě dětská hřiště. Jedno je u Kulturního domu, druhé u 
tělocvičny. Dětské hřiště u tělocvičny je poškozené a je plánovaná jeho kompletní rekonstrukce. 

Spolky pečují o sportoviště, na kterých působí nebo je vlastní. V obci se každoročně konají 
sportovně zaměřená akce pro širokou veřejnost, např. nohejbalový turnaj, hokejbalový turnaj, 
jezdecké závody, dětské rybářské závody, Hubertova jízda a myslivecký hon.  

Rohálovská 10, Rohálovská 50 
Rohálovská desítka a Rohálovská padesátka jsou sportovní akce již s nadregionálním významem. 
Rohálovská 10 je silniční běžecký závod na 10 km pořádaný již od roku 1994. Závod se koná vždy 
na konci února.  

Rohálovská 50 je závod horských kol, který se koná od roku 2010. Závod se koná vždy na konci 
dubna. Oba závody se těší velké oblibě účastníků. Na jejich organizaci se podílejí nebo přispívají 
obec, spolky i místní podnikatelé. 

5.6 Kulturní památky 

5.6.1 Nemovité kulturní památky 
V obci se nacházejí 4 nemovité kulturní památky, které jsou zapsané na Seznamu nemovitých 
kulturních památek Ministerstva kultury (dostupné na www.monumnet.npu.cz). 

Tvrz Hrádek  
Tvrz Hrádek u zaniklé osady Jaroslavsko leží jihovýchodně od Prusinovic v lesní trati „Hrádek“. 
Její vznik je datován do 14. století. Lokalita se rozkládá na ostrožně nad soutokem dvou potoků,  
které tečou ze severu k jihu a vlévají se do Kozrálky. Tvrziště má zachovalý obytný areál oválného 
tvaru o průměru 26 m. Na vnější straně příkopu se nachází přibližně 1m vysoký val. Kulturní 
památkou je od roku 1958. 

Na místě bývalé tvrze je vystavena „Vila“ (místními označovaná také „chata“), menší dřevná 
stavba. Záměrem obce je tuto stavby zrekonstruovat a vytvořit tak atraktivní místo pro občany, 
které bude vyhledávaným cílem. 

Boží muka 
Boží muka stojí v polích za hřbitovem pod lípou. Jedná se o čtyřbokou hranolovou stavbu se 
čtyřmi nikami, z nichž pouze přední je zasklená se soškou sv. Josefa Pěstouna. Na střeše je 
umístěn jednoramenný kovaný kříž. 
Technický stav památky není vyhovující a bude nutná její celková oprava. 

http://www.monumnet.npu.cz/
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Obrázek 5 Boží muka, zdroj: mapy.cz 

Kostel sv. Kateřiny 
Římskokatolický kostel sv. Kateřiny stojí přímo ve středu obce. Kostel má gotické základy a 
v minulosti byl několikrát přestavován. Původně gotický kostel byl v roce 1601 obnoven a 
přestavěn do dnešní podoby v letech 1866 – 1867. Nejstarší částí stavby je loď, věž je mladší a 
nejnovější je zadní partie kostela-presbytář a boční kaple. V jižní zdi kostela jsou druhotně 
osazeny pozdně gotické a renesanční náhrobky rodu Prusinovských z Víckova.  
Kostel by potřeboval opravu fasády s ošetřením cenných náhrobků a novou výmalbu interiéru. 
Kostel je ve vlastnictví církve. 

 

Obrázek 6 Kostel sv. Kateřiny, zdroj: prusiovice.cz 

Krucifix 
Jedná se o čtyřboký, hranolovitý kříž s řezbářky naznačenou podloží a soklem. Ramena kříže jsou 
zakončena trojlístkem. Kříž zdobí korpus ukřižovaného a destička s nápisem, obojí je z plechu. 
Kříž je kulturní památkou od roku 1958. V současné době je umístěn na faře.  Původně se kříž 
nacházel na farní zahradě. 
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5.6.2 Památky místního významu 
Památky místního významu nemají podstatný význam a hodnotu pro širší region. Jsou však úzce 
spjaty s historií obce a jsou součástí místní kultury. Takových památek je území Prusinovic celá 
řada. 

Evangelický kostel 
Kostel českobratrské církve evangelické je jednolodní stavbou z poloviny 19. století 
s hranolovitou věží. Jeho stavba byla zahájena v roce 1848. Kostel byl vysvěcen 9. listopadu 1956. 
Ke kostelu patří i budova fary. Obě stavby jsou ve vlastnictví Českobratrské církve evangelické. 
Kostel byl opraven v roce 2010 díky dotaci MAS – PM. 

Kamenné kříže 
Na území Prusinovic se nacházejí čtyři kamenné kříže z 2. poloviny 18. a 1. poloviny 19. století. 
Kříž z roku 1886 je umístěn na hřbitově a jeho vlastníkem je obec. Mramorový kříž na podstavci 
je zdoben pozlaceným litinovým korpusem ukřižovaného a destičkou. Na přední straně podstavce 
je zapsán text a autor kříže, na zadní straně je pouze jeho datace.  
Mramorový kříž z roku 1894 se nachází u kostela sv. Kateřiny. Kříž vlastní farnost Prusinovice. 
V soklu pod samotným křížem je v nice znázorněn reliéf Panny Marie Bolestné. Na zadní straně 
soklu je upomínka na místní duchovenstvo a datace kříže. Samotný kříž je zdoben korpusem 
ukřižovaného se skloněnou hlavou k pravému rameni. 
Na křižovatce ulice Pacetlucká a Holešovská stojí kříž z roku 1937. Kříž je vyroben z kombinace 
pískovce, umělého kamene a žuly. Podstavec kříže je zdoben reliéfy – sejmutí z kříže – Pieta – 
kalich na hostii, z něhož vychází hostie, klasy a hrozny vína. Vzadu na soklu je věnování. Kříž je 
věnován z vděčnosti, od vojínů, kteří se vrátili z vojny a jejich rodin.  
Před hřbitovem se nachází pískovcový kříž z roku 1939. Na jeho soklu je v reliéfu vyobrazena 
Panna Marie Hostýnská. Tento kříž byl věnován nákladem zbožných farníků. 

Památníky a pamětní desky 
Za vsí, na ulici Osvobození, se nachází Památník hrdinů SSSR. Památník je vyroben z kombinace 
šedého a červeného mramoru. Je umístěn na upraveném prostranství. Samotný obelisk je 
rozdělen na dvě části. V horní části je rudá hvězda a pět fotografií. Ve spodní části je 
vzpomínka na osvobození obce v ruštině a češtině. 
Na ulici Hlavní je Památník padlým vojínům ve světové válce. Na pískovcovém podstavci 
památníku je vyobrazen reliéf anděla a umírajícího vojína. V horní části obelisku je umístěna 
bronzová hlava Krista, pod ní je věnování padlým vojínům ve světové válce 1914 – 1918 a výčet 
jmen s fotografiemi padlých.  
Na budově základní školy je umístěna pamětní deska zemřelých v roce 1942. Další pamětní deska 
z bílého mramoru na budově mateřské školy je věnována památce umučených v koncentračním 
táboře během II. světové války. 

Náhrobní kameny 
Pozdně gotické a renesanční náhrobky rodu Prusinovských z Víckova, které se dochovaly dodnes, 
jsou umístěny na budově kostela sv. Kateřiny. Zde je umístěn náhrobní kámen pana Arkleba 
z Víckova, Doroty ze Lhoty, pana Jana a Oneše z Víckova, náhrobní kámen neznáme paní, náhrobní 
kámen Přemka z Víckova a na Prusinovicích, Záviše z Víckova a na Prusinovicích, Anny 
Černohorské z Borkovic a Jana Přemka z Víckova a na Bystřici pod Hostýnem a náhrobní kámen 
Jana Viléma z Víckova. Náhrobky pocházejí z 2. poloviny 16. století.   
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5.7 Církve 
Českobratrská církev evangelická 
Evangelíci v Prusinovicích navazují na starou Jednotu Bratrskou, která zde měla svůj sbor už 
v době předbělohorské. Její stoupenci se tajně scházeli až do roku 1781, kdy Josef II. vydal 
Toleranční patent. Samotná Českobratrská církev evangelická vznikla až v roce 1918 spojením 
evangelických církví kalvínské a lutherské. 

K Českobratrské církvi evangelické se hlásí 102 obyvatel Prusinovic (SLDB 2011). V rámci farnosti 
je celkem 300 evangelíků. Evangelický sbor v Prusinovicích patří do církevního 
Východomoravského seniorátu, který sdružuje 48 farních sborů a kazatelských stanic. Pod 
prusinovskou farnost patří kromě samotných Prusinovic také kazatelské stanice v Bystřici pod 
Hostýnem a v Holešově. Pravidelné bohoslužby se konají o nedělích a v katolické svátky. Pro děti 
je po čas bohoslužby připraven program nedělní školy.  

Na faře se jednou týdně schází mládež evangelického sboru, organizují společné výlety, 
volnočasové aktivity, pobyty a prázdniny. Již se uskutečnilo několik pobytů v rámci spolupráce a 
výměny s jiným evangelickým sborem v České republice i na Slovensku. 

Římskokatolická farnost Prusinovice 
Prusinovská  farnost leží v děkanátu Holešov. Farářem je P. Marek Výleta, který jako adm. ex. 
spravuje rovněž farnost Bílavsko a Rusava. K farnosti Prusinovice náleží sousední Pacetluky, kde 
je kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie.  

K Římskokatolické církvi se hlásí 349 obyvatel Prusinovic (SLDB 2011).  

Kromě pravidelných bohoslužeb probíhají „Motlitby matek“. Jedná se o členství 15 žen-matek, 
které se scházejí za účelem motlitby za své děti a rodiny. Na faře probíhá výuka náboženství. 

Mezi vedlejší aktivity farnosti patří například organizace utkání v ping-pongu v místním 
kulturním domě. V roce 2010 organizovala farnost ve spolupráci s farnostmi Bílavsko a Rusava 
poutní zájezd do Říma.  

Obě církve mezi sebou udržují ekumenický vztah.  
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6 Životní prostředí 
Správní území obce Prusinovice má rozlohu 1069 ha, z toho tři čtvrtiny zabírá zemědělská půda a 
11,5 % lesní pozemky. Lesní porost na území obce je ve špatném stavu, místy postižené polomem. 
Přirozenou osu celého území tvoří údolí potoka Kozrálky, který vytváří táhlý oblouk Z východu na 
sever. Pravý břeh koryta je mírný, rozbrázděný místními přítoky. Naopak levobřežní svahy jsou 
prudké a rozrušené několika krátkými údolími. V extravilánu obce se nachází několik menších 
vodních ploch (rybníků) s retenční a rybochovnou funkcí. Jedná se o nádrž pod lesem „Vranov“ 
východně od obce a soustavu tří rybníků pod lesem „Hrádek“ jihovýchodně od obce. Severně od 
obce leží tři rybníky pod lesem „Ochozy“, dva rybníky u polní trati „Děkanky“ a dva rybníky u polní 
trati „Lhotska“. Rybníky se zpravidla nacházejí v údolích, jejichž svahy jsou intenzivně 
obhospodařovány, a proto velmi trpí zanášení půdou a eutrofizací. Přesto tvoří významné a 
pozoruhodné krajinné prvky. 

Poloha obce v údolí je znevýhodňující v zimních měsících, kdy se v obci drží emise z lokálních 
stacionárních zdrojů, zejména z vytápění obytných objektů. Inverze, která se v obci drží, 
znepříjemňuje pobyt obyvatel a značně zhoršuje stav ovzduší. Tento stav je řešitelný pouze 
odpovědným konáním občanů a vhodným způsobem vytápění a používáním správného druhu 
topiva. 

Extravilán obce je intenzivně zemědělsky využíván a má charakter zemědělské krajiny 
s dominancí orné půdy. Zorněné pozemky jsou náchylné k větrné i vodní erozi. Erozi lze 
eliminovat vhodnou orbou, správným obhospodařováním půdy a zejména výsadbou krajinné 
zeleně (remízky, biokoridory apod.). 

Intravilán obce má charakter vesnické zástavky s prvky zeleně. Výsadba zeleně je nejhustší ve 
středu obce. Zaměstnanci obce o zeleň pravidelně pečují a udržují ji. Výsadba je však na některých 
místech již přerostlá a přestárlá. Proto bude nutné postupně obnovovat a omlazovat veřejnou 
zeleň. 

Ekologická stabilita 
Pro určení ekologické stability území se nejčastěji používají ukazatele koeficient ekologické 
stability a stupeň ekologické stability. 

Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které udává poměr ploch stabilních a 
nestabilních krajinotvorných prvků v území. Za stabilní prvky území jsou považovány lesní půda, 
vodní plochy, trvalé travní porosty, pastviny, mokřady, zahrady, sady a vinice. Nestabilními 
ekosystémy jsou orná půda, chmelnice, zastavěné a ostatní plochy. 

Koeficient ekologické stability katastrálního území obce Prusinovice je 0,26. 

Území s KES v rozmezí 0,1 – 0,3 je klasifikováno jako území nadprůměrně využívané, kde jsou 
zcela narušeny původní přírodní struktury. V území téměř nefungují autoregulační mechanismy 
a základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy. Katastr obce 
je nejvíce ovlivněn intenzivním zemědělstvím, díky kterému se krajina neobejde bez umělých 
vstupů a dodatků energie.  

Stupeň ekologické stability (SES) na rozdíl od koeficientu ekologické stability bere v úvahu i 
významnost krajinného prvku pro území a ekosystém a zohledňuje i stav jednotlivých 
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krajinotvorných prvků, které se ve zkoumaném území nachází. Škála významnosti prvku se 
pohybuje v rozmezí 0 – 5, od prvků bez významu po prvky s velmi velkým významem. 

Celkový SES území se vypočte jako vážený průměr ploch jednotlivých složek území. Stupeň 
ekologické stability k. ú. Prusinovice je 1,42. Jedná se o území s nízkou ekologickou stabilitou.  

 

Územní systém ekologické stability 
Na území obce Prusinovice jsou podle územního plánu navrženy prvky územního systému 
ekologické stability – biocentra a biokoridory. V prvcích ÚSES musí být zajištěny podmínky pro 
zachování a rozvoj genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivého působení pro okolní 
krajinu. 

Navržené je nadregionální biocentrum (NRBC) 96 – Kostelecké polesí, které se pouze dotýká 
severozápadního okraje území obce. V jižní části katastrálního území je na lesních porostech 
vymezena část funkčního regionálního biocentra 124 – Lipina. V jihozápadě území se nachází dílčí 
úsek trasy nadregionálního biokoridoru (NRBK) 152, do něhož byla navržena lokální biocentra 
(LBC) Pastviska, U Prusinovic a Koleby.  LBC Pastviska a Koleby jsou existující a funkční biocentra. 
K založení je navrženo LBC U Prusinovic. 

6.1 PP Dubina 
Ve východní části katastru obce se nachází Přírodní památka Dubina. PP Dubina představuje 
dubohabrový lesík na pravém břehu potoka Kozrálka. Mírně ukloněný zalesněný svah s jižní 
expozicí je součástí Kelčské pahorkatiny. Motivem ochrany je zde přirozená dubohabřina, dosud 
neporušená dosazováním nevhodných a cizích druhů dřevin, s charakteristickým bylinným 
patrem. Je stanovištěm teplomilných druhů rostlin. PP Dubina představuje fragment původní 
podhorské karpatské dubohabřiny. Ve stromovém patře převažuje habr obecný, dub letní, lípa 
srdčitá. Místy se objevuje bříza bělokorá, javor klen a babyka a třešeň ptačí. Keřové patro tvoří 
zob obecný, líska obecná, hloh, bez černý a chráněný lýkovec jedovatý. V porostu roste řada 
významných druhů rostlin (lilie zlatohlavá, hvězdnatec zubatý, sasanka jarní, plicník tmavý, 
kopytník evropský aj.). 

¨ 

Obrázek 7 PP Dubina, zdroj: nature.cz 

Z lesnického hlediska je porost ponechán bez zásahu, pouze s nahodilou těžbou. PP Dubina je 
nejvíce ohrožena zarůstáním náletovými dřevinami.  
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7 Správa obce 
Subjekt obce Prusinovice vznikl na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a je územním 
samosprávným celkem s právní subjektivitou. Je základním územním samosprávným 
společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce. Obec 
Prusinovice je spravována zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo je sedmičlenné a v jeho čele stojí 
starosta. Obec má dále zřízeny tři výbory – finanční výbor zastupitelstva, kontrolní výbor 
zastupitelstva, školský a kontrolní výbor. 

Obec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací – Základní školy a Mateřské školy, v nich má 
100% podíl. Prusinovice také zřizují zásahovou jednotku požární ochrany. 

7.1 Hospodaření obce 
Obec účtuje v podvojném účetnictví. Účetní operace provádí hospodářka obec po schválení 
starostou nebo místostarostou obce. Účetnictví obce je zpracováváno v počítačovém programu 
GORDIC. Obec má účet u České spořitelny a. s. a u ČNB Brno.  

Obec zaměstnává na plný pracovní úvazek účetní-hospodářku. Na částečný úvazek pracuje na OÚ 
administrativní pracovnice, která zároveň vykonává funkci knihovnice. Úklid a údržba obce byly 
zajištěny čtyřmi pracovníky ve stálém pracovním poměru. Nárazové zvýšení množství práce řeší 
obec brigádnicky v rámci DPP. 

O svůj majetek pečuje obec Prusinovice s péčí řádného hospodáře. Veškerý majetek obec je řádně 
zinventarizován a o průběhu a výsledcích inventur je pořizován záznam. 

Hospodářská činnost obce  
Hospodářkou činnost obce lze rozdělit na dvě části. První je hlavní hospodářská činnost nebo také 
rozpočtová činnost. Tu obec provádí na základně vlastního rozpočtu. Druhou částí je hospodářská 
nebo také podnikatelská činnost obce. V rámci své hospodářské (podnikatelské) činnosti se 
Prusinovice věnují následujícím aktivitám: 

- hostinská činnost v provozovně kulturního domu 
- kabelová televize 
- lesní hospodářství. 

K 31. 12. 2014 ukončila obec hospodaření roku 2014. Ve své hlavní rozpočtové činnosti 
hospodařila obec se ziskem 963 tis. Kč. Podnikatelská činnost obce skončila ztrátou 1 282 tis. Kč. 
Na této ztrátě se nejvíce podílel záporný výsledek hospodaření hostinské činnosti v kulturním 
domě. Celková ztráta za rok 2014 byla 318 tis. Kč. 

Příspěvkové organizace obce 
Obec zřizuje dvě své příspěvkové organizace, v nichž má 100% vlastnický podíl. Mateřská škola 
Prusinovice hospodařila v roce 2014 se ziskem 175 tis. Kč. Zisk byl převeden do rezervního fondu. 
Druhou příspěvkovou organizací obce je Základní škola Prusinovice. Škola v roce 2014 vykazovala 
ztráty 3,7 tis. Kč. Tato ztráta byla uhrazena z rezervního fondu, který má organizace zřízený.  

7.2 Komunikace s občany 
Komunikace s veřejností je v obci vnímána jako jeden ze základních aspektů, který ovlivňuje 
kvalitu řízení obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem 
skupinám zájemců o informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu 
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s občany na veřejných jednání jsou využívány úřední deska, webové stránky obce 
(www.prusinovice.cz) a zpravodaj obce, který vychází čtvrtletně.  

7.3 Partnerství a spolupráce 
Obec je členem Mikroregionu Holešovsko, MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., Svazku obcí pro 
hospodaření s odpady a Sdružení měst a obcí Východní Moravy. 

Mikroregion Holešovsko byl založen v roce 1999 a sdružuje celkem 19 obcí, které jsou zároveň 
součástí SO ORP Holešov. Mikroregion byl založen s cílem zajištění podpory cestovního ruchu, 
dopravy, regionálního rozvoje, sociální infrastruktury a životního prostředí. V rámci spolupráce 
mikroregionu byly na jeho území úspěšně realizovány společné projekty, např. místní značení 
cyklotras, společný protipovodňový plán. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., působí na území Olomouckého a Zlínského kraje. Posláním 
MAS je především implementace metody LEADER na jejím území. Obec s místní akční skupinou 
intenzivně spolupracuje. 

Svazek obcí pro hospodaření s odpady sdružuje 57 měst a obcí z okresů Kroměříž, Vsetín a Přerov. 
Jeho cílem je provádění činností souvisejících se sběrem, výkupem, dopravou a likvidací odpadů. 
Svazek provozuje skládku odpadu v Bystřici pod Hostýnem. 

Prusinovice jsou také členem Sdružení měst a obcí Východní Moravy (SMOVM), které sdružuje 
obce a města Zlínského kraje. Předmětem činnosti sdružení je spolupráce a koordinace záměrů 
v oblasti kultury a hospodářského a sociálního rozvoje obcí, zlepšování životního prostředí, 
zřízení koordinačního a informačního centra a Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, 
podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu, prosazování společných zájmů regionu, koordinace 
využívání přeshraniční spolupráce, vzdělávání obcí a jejich orgánů a spolupráce s dalšími 
sdruženími samospráv.  

  

http://www.prusinovice.cz/
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

8 Shrnutí analytické části 
Shrnutím analytické části vyplývají o obci Prusinovice následující fakta: 

- Příznivá demografická situace. Ve sledovaném období sice došlo k mírnému poklesu počtu 
obyvatel v řádech desetin procenta, avšak zvýšil se podíl zastoupení nejmladší generace a 
tím došlo k poklesu celkové indexu stáří obyvatel. Tento vývoj je příznivý z hlediska 
budoucího dlouhodobého demografického vývoje obce. 

- Vysoký počet aktivních ekonomických subjektů. V obci je silná koncentrace ekonomických 
subjektů se zjištěnou aktivitou. Kromě drobných živnostníků v obci sídlí i několik větších 
podniků. Vhodné podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit jsou umožněny díky 
aktivitám vedení obce a vytyčením průmyslových prostor v intravilánu obce, např. na ulici 
Přerovská. 

- Nízká nezaměstnanost. Podíl nezaměstnaných v obci je dlouhodobě nižší v porovnání s  
vyššími ÚSC. 

- Dobrá technická vybavenost obce s potřebou oprav. Prusinovice jsou vybaveny všemi 
základními prvky technické infrastruktury, které je třeba postupně obnovovat a 
modernizovat. V Prusinovicích schází čistírna odpadních vod a sběrné místo. Stávající síť 
technické infrastruktury je připravena k eventuálnímu dalšímu rozšiřování podle 
aktuálních potřeb.  

- Dobrá občanská vybavenost. V Prusinovicích jsou občanům dostupné základní služby a 
občanská vybavenost. Obec je zřizovatelem mateřské i základní školy a jednotky požární 
ochrany kategorie JPO III. 

- Zázemí pro volnočasové aktivity. Občané Prusinovic mají širokou škálu možností využití 
zázemí pro volnočasové aktivity. Jedná se především o zázemí pro sportovní aktivity. Řadu 
z nich vlastní nebo provozují místní spolky. 

- Spolky a spolkový činnost. V Prusinovicích aktivně působí téměř dvě desítky místních 
spolků. Svou činností a aktivitou přispívají k pestrosti kulturního a společenského života 
a sportovního vyžití, pracují s mládeží a podílejí se na zvelebování krajiny a prostranství 
obce, jsou provozovateli sportovišť a dalších zázemí, které jsou dostupná široké 
veřejnosti. 

- Církevní život. V Prusinovicích jsou aktivní dvě církve: církev evangelická a církev 
katolická. Obě mají své stoupence a příznivce a udržují mezi sebou ekumenický vztah. 

- Členství obce v Mikroregionu Holešovsko, MAS , Svazek obcí pro hospodaření s odpady. 
- Intenzivně zemědělsky využívaná krajina. Vysoké procento zornění s sebou nese zvýšené 

riziko eroze. Pro zlepšení funkcí krajiny je třeba podporovat výsadbu sídelní i mimosídelní 
zeleně. 
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9 Vyhodnocení dotazníkového šetření 
V rámci zpracování Programu rozvoje obce Prusinovice proběhlo v obci dotazníkové šetření, 
kterým byly zjišťovány názory občanů. Dotazníkové šetření proběhlo v lednu 2016. Dotazníky 
byly rozdány do všech domácností v obci a byly také dostupné na webových stránkách obce. Ve 
stanoveném termínu odevzdání se navrátilo celkem 59 řádně vyplněných dotazníků.  
Mezi odpověďmi bylo rovnoměrné zastoupení mužů i žen. Nejvíce respondentů bylo ve věku mezi 
30 – 49 lety (43 %), 27,5 % ve věku 50 – 64 let, 26 % občanů zapojených do dotazníkového šetření 
bylo starších 65 let. Méně než 30 let měly pouze 3,5 % respondentů. 

 

Graf 11 Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?, vlastní zpracování, zdroj: dotazníkové šetření 

 

Graf 12 Co se Vám na Vaší obci nelíbí?. vlastní zpracování, zdroj: dotazníkové šetření 

Na otázku „Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?“ občané nejčastěji volili odpověď klidný život, 
blízkost přírody a kulturní a společenský život. Klidný život je jednou ze základních předností 
života na vesnici stejně jako blízkost přírody, která je na venkově vnímána intenzivněji. Na 
spokojenosti občanů se společenským a kulturním životem se významně podílejí místní spolky. 
Občanům obce se naopak nelíbí nepořádek v obci, nezájem lidí o obec, nevyhovující veřejná 
doprava, špatná dostupnost lékaře, nedostatek pracovních příležitostí a málo kvalitní životní 
prostředí. Nepořádek v obci a nezájem lidí o obec byly dvě nejčastěji se vyskytující odpovědi u 
této otázky. Obec řádně pečuje o veřejná prostranství a dbá na pravidelný úklid a údržbu obce. 
V mnoha případech se také objevovala nevyhovující veřejná doprava. Z analýzy dopravního 
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spojení vyplývá, že intervaly autobusových spojení s Holešovem, který je pro obec spádový, jsou 
časté a zajišťují kvalitní dopravní spojení v pracovních dnech (škola, zaměstnání). Četnost 
autobusových spojení je však nedostačující o víkendech a státních svátcích. Častou odpovědí je 
také špatná dostupnost lékaře, kterou vnímají zejména starší občané. Ordinace praktického lékaře 
v obci není. Obec je zřízení ordinace nakloněna, avšak zájem ze strany lékařů o zřízení 
ordinace v obci je nulový.  
Tyto odpovědi byly potvrzeny i v otevřené otázce „Co Vám v obci chybí?“. Zde nejčastější odpovědí 
byla právě absence lékaře a lékárny v obci a poté autobusová spojení.  

 

Graf 13 Míra spokojenosti obyvatel, vlastní zpracování, zdroj: dotazníkové šetření 

Při hodnocení spokojenosti jednotlivých oblastí obce jsou respondenti nejvíce spokojeni 
s bydlením, kdy naprostá většina obyvatel bydlí v rodinných domech s dvorkem či zahradou. Dále 
jsou občané velmi spojeni se společenským a kulturním životem, o který se zasluhují spolky. 
Občané jsou také spokojené s informovaností o dění v obci. Prusinovice mají přehledné a 
pravidelně aktualizované webové stránky a čtvrtletně vydávají zpravodaj, kde jsou shrnuty 
události předchozích tří měsíců. Oblastmi, se kterými jsou občané spokojeni, jsou také sportovní 
vyžití a školství. 

 

Graf 14 Rozvoj obce v následujících 10 letech, vlastní zpracování, zdroj: dotazníkové šetření 
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Podle respondentů by se měl rozvoj obce v následujících 10 letech zaměřovat na zlepšení 
životního prostředí, kdy v dotaznících byly často kritizovány exhalace komínů v topné sezóně. 
Občané vnímají i potřebu sociálních bytů pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, především 
pro seniory. S výstavbou sociálních bytů úzce souvisí i rozvoj sociálního zázemí obce. Dle občanů 
by se obec měla v horizontu 10 let zaměřit na zlepšení vzhledu obce. Tato odpověď souvisí i 
s nespokojeností občanů, co se pořádku na obci týká. 

 

 

Graf 15 Využití finančních prostředků obce, vlastní zpracování, zdroj: dotazníkové šetření 

Respondenti se v rámci dotazníkového šetření měli možnost vyjádřit k tomu, jak by obec měla 
nakládat s finančními prostředky a na co je využít. Nejčastější odpovědí byla podpora bytové 
zástavby, včetně infrastruktury. Potřebu investic vnímají do rekonstrukce místních komunikací a 
chodníků a péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci. 
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10 SWOT analýza 
 

Silné stránky Příležitosti 
• Index stáří obyvatel 
• Aktivní spolky 
• Kulturní a společenský život 
• Zázemí pro kulturní, sportovní a 

společenské aktivity 
• Mateřská škola a Základní škola 
• Dostupnost základních služeb 
• Počet aktivních ekonomických 

subjektů 
• Jednotka požární ochrany – JPO III 
• Obec vlastníkem lesních pozemků 
• Průmyslová zóna – pracovní 

příležitosti 
• Vodní plochy na území obce 
• Domácí třídění plastů, dostatek 

sběrných míst s kontejnery na tříděný 
odpad 

• Nová stavební místa 
• Využití dotačních možností 
• Meziobecní spolupráce 
• Podpora spolků, společenského života 

v obci 
• Vybudování denního stacionáře pro 

seniory 
• Podpora a rozvoj sociálních služeb 
• Volná kapacita v průmyslové zóně 

 

Slabé stránky Hrozby 
• Absence sběrného místa 
• Chybí oddílná kanalizace a ČOV 
• Stav místních komunikací a chodníků 
• Nedostatek parkovacích míst 
• Nedostatečná kapacita MŠ 
• Provozně technický stav Kulturního 

domu 
• Chybějící zázemí pro sociální služby 
• Nedokončená rekonstrukce tělocvičny 

a jejího areálu 
• Stav dětského hřiště u tělocvičny a 

sportovního areálu 
• Stav veřejných budov (OÚ, knihovna) 
• Stav budovy hasičské zbrojnice 
• Špatný stav lesního porostu, zeleně 

v extravilánu obce 
• Stav polních a lesních cest 
• Stav veřejných prostranství 
• Absence lékaře v obci 
• Nedostatek autobusových spojení o 

víkendech a státních svátcích 
• Chybí sociální byty 
• Špatný stav kulturních památek 

• Vývoj věkové struktury obyvatel 
• Další pokles počtu obyvatel 
• VaK většinový podíl kanalizace a 

vodovodu 
• Vysoké procento zornění 

 

 

Silnou stránkou Prusinovic jsou zejména prvky občanské vybavenosti. Obec má vybudované 
kvalitní a bohaté zázemí pro sportovní, kulturní i společenské aktivity. Na pestrosti společenského 
a kulturního života se intenzivně podílejí spolky. Velmi silnou stránkou je přítomnost mateřské i 
základní školy v obci. Jejich přítomnost značně zvyšuje atraktivitu obce, stejně jako dostupnost 
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základních služeb (obchod, pošta). Výhodou obce je také její průmyslová zóna, která prozatím 
není zcela využita. Ekonomické subjekty působící v obci poskytují pracovní 
příležitosti. Silnou stránkou obce je počet aktivních ekonomických subjektů.  
Obec je vlastníkem lesních pozemků, se kterými může hospodařit. Lesní porost je poškozen a 
v nepůvodní, nevyhovující druhové skladbě. Toto bude řešeno postupnou obnovou lesního 
porostu. Silnou stránkou jsou vodní plochy na území obce, na kterých hospodaří místní spolky. 
Odpadové hospodářství taktéž patří mezi silné stránky Prusinovic. V obci je dostatek 
kontejnerových hnízd na tříděný odpad. Funguje i domácí pytlové třídění plastů. 

Slabou stránkou obce je absence sběrného místa, které bude povinna na základě legislativních 
změn týkajících se odpadového hospodářství zřídit. Mezi další nedostatky patří obecně stav 
vybraných prvků technické infrastruktury. Především se jedná o chybějící moderní oddílnou 
kanalizaci s napojením na čističku odpadních vod. Vzhledem k tomu, že většinovým vlastníkem 
kanalizace i vodovodu je VaK Kroměříž, jsou možnosti obce v této oblasti velmi omezené. Slabou 
stránkou je také stav dopravní infrastruktury v obci. Potřebná je rekonstrukce místních 
komunikací a zejména chodníků, ty v některých frekventovaných částech obce zcela chybí. Ve 
špatném provozně technickém stavu jsou také polní a lesní cesty, které zabezpečují prostupnost 
krajinou.  

Obec se potýká s nedostatkem parkovacích míst. Parkování podél cest zhoršuje průjezdnost 
místních komunikací a ztěžuje dostupnost objektů bydlení a občanské vybavenosti pro obyvatele 
i pro vozidla integrovaného záchranného systému. Obec má základní i mateřskou školu, což je její 
silnou stránkou. Slabou stránkou je ovšem nedostatečná kapacita Mateřské školy. Tento 
nedostatek bude řešen přístavbou budovy mateřské školy a navýšením její kapacity. Slabou 
stránkou je také provozně technický stav kulturního domu, který momentálně není nikterak 
alarmující, ale v budoucnu bude vyžadovat investice a opravu. Slabou stránkou je nedokončená 
rekonstrukce tělocvičny a jejího areálu. Stav dětského hřiště a sportovního areálu u tělocvičny je 
ve zhoršeném stavu a bude vyžadovat investice do opravy mobiliáře a povrchu hřiště.  Slabou 
stránkou je také stav veřejných budov. Jedná se především o budovu Obecního úřadu, kterou je 
nutné zateplit společně s opravou fasády a výměnou oken. Dále knihovna je v kapacitně 
nevyhovujících prostorách. Současná koncepce hasičské zbrojnice nevyhovuje požadavku na 
garážové stání cisternového vozidla. Tento nedostatek bude řešen přestavbou budovy.  

Vnějšími faktory, které ovlivňují budoucí vývoj obce, jsou příležitosti a hrozby. Velkou příležitostí 
pro obec jsou nová stavební místa, která umožní rozvoj bytové zástavby, podpoří migraci do obce 
a zvýší podíl dětí v obci. Příležitost mají Prusinovice ve využití dotačních prostředků, které 
umožňují získat finanční prostředky na rozvoj obce a realizovat aktivity nad rámec obecního 
rozpočtu. Kromě dotačních možností je příležitostí i meziobecní spolupráce v rámci mikroregionu 
či místní akční skupiny. Skryté možnosti obce jsou v aktivitě a činnostech místních spolků. Tyto 
organizace jsou schopny samostatně organizovat společenský, kulturní či sportovní život v obci a 
pečovat o svá zázemí, která jsou často veřejnými prostranstvími a dotvářejí celkový charakter 
obce. Příležitostí je i vybudování denního stacionáře pro seniory, který zaštítí potřebné služby pro 
nejstarší generaci a umožní tak obyvatelům co nejdéle setrvat v místě svého bydliště. 

Prusinovice musí také čelit externím hrozbám. Největší hrozbou pro obec vzhledem k celkovému 
demografickému vývoji regionu i celého státu je vývoj věkové struktury obyvatel, zejména pak 
jejich stárnutí. Pokud obec nabídne dostatek kvalitních stavebních pozemků pro novou bytovou 
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zástavbu, které jsou územním plánem k tomuto určeny, může být velmi atraktivním místem pro 
bydlení. Toto opatření je také prevencí pro eventuálně hrozící pokles počtu obyvatel. 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

11 VIZE 
Prusinovice jsou příjemným místem pro život se spokojenými občany. Lidé zde žijí 
v souladu s přírodou a v její těsné blízkosti, ale zároveň na dosah města Holešova, které je 
vždy snadno dostupné. Obec svým občanům poskytuje kvalitní zázemí pro bydlení. 
Prusinovice jsou vybaveny moderní infrastrukturou a dobrou občanskou vybaveností. 
Občané mají dostatek možností kulturního, sportovního a společenského vyžití a využívají 
možnosti zapojit se do lokálního dění v obci. Obec je upravená a uklizená, protože řádně 
pečuje o veřejná prostranství, zeleň a životní prostředí. V obci je dostatek pracovních 
příležitostí. 

12 Rozvojové cíle a opatření 
 

Přehled navržených cílů a opatření: 

CÍL I: ROZVOJ OBCE 

 Opatření 1: Rozvoj a obnova technické a dopravní infrastruktury 

 Opatření 2: Atraktivní prostředí a péče o krajinu 

 Opatření 3: Podpora podnikání 

CÍL II: DOSTUPNOST SLUŽEB, OBNOVA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, KULTURY, SPORTU A 
SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA 

Opatření 4: Podpora rozvoje sportovního, společenského a kulturního života, podpora     
spolků 

 Opatření 5: Obnova a rozvoj občanské vybavenosti 

 Opatření 6: Rozvoj sociálních služeb v obci 

 Opatření 7: Péče o kulturní dědictví a památky 

 

CÍL I: ROZVOJ OBCE 
První cíl Programu rozvoje obce Prusinovice naplňuje ekonomický a environmentální pilíř rozvoje 
obce. Tento cíl je primárně zaměřen na investiční opatření na podporu všech druhů 
infrastruktury, rozvoj atraktivního prostředí a péči o krajinu a v neposlední řadě podporu 
podnikání a rozvoje podnikatelských aktivit.  

Opatření 1: Rozvoj a obnova technické a dopravní infrastruktury 
Opatření 1: Rozvoj a obnova technické a dopravní infrastruktury zachycuje potřebu obce 
v modernizaci a rozšiřování infrastruktury. Tímto opatřením jsou podpořeny všechny investiční 
akce na obnovu současné a rozvoj budoucí sítě dopravní a technické infrastruktury.  Cílem tohoto 
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opatření je realizovat takové aktivity, které uspokojují infrastrukturní potřeby obce a povedou 
k její obnově, modernizaci, rozšíření a vzniku nových částí. Kvalitní infrastrukturní síť je základem 
pro bezproblémový provoz a fungování obce. Technická infrastruktura zajišťuje technickou 
obsluhu území. Zahrnuje energetické a informační systémy, jejichž součástí jsou zdroje, rozvody 
a odběrná zařízení. Prvky technické infrastruktury zasahují do života společnosti, mají vliv na 
životní prostředí, vytvářejí limity území (ochranný, bezpečnostní a hygienická pásma). Technická 
infrastruktura vytváří nezbytné podmínky pro fungování všech systémů ve společnosti.  Dopravní 
infrastruktura obce zabezpečuje především obsluhu území z hlediska jeho prostupnosti a 
dostupnosti. Prvky dopravní infrastruktury (místní komunikace, chodníky, mosty apod.) 
umožňují bezpečný pohyb obyvatel, přístup k objektům bydlení a občanské 
vybavenosti a prostupnost volné krajiny. 

Po dobu realizace a naplňování Programu rozvoje obce Prusinovice 2016 – 2020 byly stanoveny 
aktivity, které povedou k úspěšnému naplnění Rozvoje a obnovy technické a dopravní 
infrastruktury. Navržené aktivity řeší zejména nedostatky v dopravní infrastruktuře místních 
komunikací a chodníků. Nejvyšší prioritu mají aktivity 1a a 1b, které řeší chybějící chodníky podél 
komunikací III. třídy a zvyšují bezpečnost dopravy a chodců. Chodníky chybí také na ulicích Lesní 
a Polní, které jsou již místními komunikacemi s nižší intenzitou dopravy. (Aktivita 1c).  
Opravu a dobudování místních komunikací (Aktivita 1e) bude obec provádět průběžně v rámci 
realizace PRO podle aktuální potřeby a také podle dotačních možností. Společně s opravami a 
budováním místních komunikací budou v intravilánu obce vznikat nová parkovací místa 
(Aktivita 1f), kterých je v obci nedostatek.  
Aktivita 1d podporuje rozvoj výstavby rodinných domů obci na ulici Trávníky, kde jsou pozemky 
určené k tomuto účelu. Pozemky je však nutné napojit na inženýrské sítě a zpřístupnit je 
vybudování zpevnění komunikace. 

Číslo 
aktivity 

Aktivita Realizace Přepokládané 
náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

1a Vybudování nového 
chodníku na ulici 
Pacetlucká 

2016 1 800 Vlastní+externí 

1b Dobudování chodníku na 
ulici Přerovská 

2016 - 2017 600 Vlastní+externí 

1c Vybudování chodníku na 
ulicích Lesní a Polní 

Nestanoveno Nevyčísleno Vlastní+externí 

1d Inženýrské sítě 
s příjezdovou komunikací 
k nové výstavbě v ulici 
Trávníky 

Nestanoveno 6 000 Vlastní+externí 

1e Oprava a dobudování 
místních komunikací 

Průběžně Nevyčísleno Vlastní+externí 

1f Vybudování parkovacích 
míst 

Průběžně Nevyčísleno Vlastní+externí 

Tabulka 3 Aktivity Opatření 1, vlastní zpracování 

Opatření 2: Atraktivní prostředí a péče o krajinu 
Opatření 2: Atraktivní prostředí a péče o krajinu směřuje k naplnění environmentálního 
(ekologického) pilíře rozvoje obce.  Toto opatření je zaměřeno zejména na péči o intravilán 
a extravilán obce, veřejnou zeleň, krajinu a odpadového hospodářství. Cílem aktivit tohoto 
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opatření je vytvořit příznivé životní prostředí v obci, zdravou a přístupnou krajinu, atraktivní 
zelená prostranství v zastavěné části obce i mimo ni a vytvořit občanům podmínky pro správné 
efektivní nakládání s odpady. 
K naplnění tohoto cíle byly stanoveny následující aktivity, které budou dle možností průběžně 
realizovány v rámci naplnění Programu rozvoje obce. Na obnovu a výsadbu zeleně v intravilánu 
obce je zaměřena aktivita 2b Postupná výsadba obci. Tato aktivita bude realizování průběžně po 
dobu realizace Programu rozvoje obce. Jejím cílem je omlazení obecní zeleně i nová výsadba. 

Na odpadové hospodářství Prusinovic jsou zaměřeny aktivity 2a a 2d. Vybudování sběrného místa 
je reakcí na potřeby obyvatel a také změnu v legislativě. Náklady na tuto aktivitu již byly 
předběžně vyčísleny, avšak její samotná realizace ještě není pevně stanovena a bude do značné 
míry záviset i na možnostech získání externích finančních prostředků, dotací.  

Péče o extravilán Prusinovic je zakotvena v aktivitách 2c, 2e a 2f. Obnova výsadby lesa (Aktivita 
2c) bude probíhat průběžně ve stanoveném období. Bude prováděna výsadba na obnovu lesního 
porostu po polomu, po napadení škůdci i běžná obnova výsadby lesa z důvodu jejích obnovení a 
omlazení, např. po těžbě. Veškeré kroky se budou řídit plánem lesního hospodářství. Pro 
zpřístupnění krajiny v katastrálním území obce bude probíhat údržba polních a lesních cest, tak 
aby byly dobře sjízdné nejen pro techniku, ale byly atraktivní i pro občany a návštěvníky obce 
z hlediska aktivního trávení volného času. 

Číslo 
aktivity 

Aktivita Realizace Přepokládané 
náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

2a Vybudování sběrného 
místa 

Nestanoveno 2 000 Vlastní+externí 

2b Postupná výsadba v obci Průběžně Nevyčísleno Vlastní+externí 
2c Obnova výsadby lesa Průběžně Nevyčísleno Vlastní+externí 
2d Zlepšení nakládání 

s odpady 
Nestanoveno Nevyčísleno Vlastní+externí 

2e Úprava extravilánu obce Průběžně Nevyčísleno Vlastní+externí 
2f Údržba polních a lesních 

cest 
Nestanoveno Nevyčísleno Vlastní+externí 

Tabulka 4 Aktivity Opatření 2, vlastní zpracování 

Opatření 3: Podpora podnikání 
Toto opatření vychází z existence průmyslové zóny na ulici Přerovská, jejíž plocha není plně 
využita. Podpora podnikání obce spočívá ve vytvoření takových podmínek, které budou pro firmy 
a podnikatele atraktivní při rozhodování o umístění sídla či provozovny. Přínosem podpory 
podnikání je zejména vytváření pracovních míst v obci a rozvoj podnikatelských aktivit 
na území obce, které mají pozitivní dopad na výši obecního rozpočtu. 
Opatření 3 Podpora podnikání nemá jasně dané konkrétní aktivity, které by měly být naplněny. 
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CÍL II: DOSTUPNOST SLUŽEB, OBNOVA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, KULTURY, SPORTU A 
SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA 
Cíl II Dostupnost služeb, obnova občanské vybavenosti, kultury, sportu a společenského života byl 
stanoven za účelem rozvoje a zatraktivnění volnočasových aktivit, sportovního a společenského 
života. K naplnění tohoto cíle se v období realizace PRO bude obec Prusinovice věnovat aktivitám, 
které povedou k rozvoji a podpoře sportovních, kulturních a společenských aktivit v obci díky 
aktivnímu zapojení místních spolků. V rámci tohoto cíle budou podporována opatření, která 
podporují vznik a rozvoj sociálních služeb a sociálního zázemí v obci, péči o kulturní památky a 
opatření podporující obnovu a rozvoj prvků občanské vybavenosti. 

Opatření 4: Podpora rozvoje sportovního, společenského a kulturního života, podpora 
spolků  
Toto opatření je zaměřeno na nepřímou podporu volnočasových aktivit v obci.  Kulturní, 
společenské a sportovní dění obec podpoří prostřednictví investic do infrastruktury pro 
volnočasové aktivity a činnost spolků, kterou obec vlastní. Realizací navrhovaných aktivit lze 
očekávat zkvalitnění infrastruktury a zázemí a tím zvýšení zájmu o kulturní a sportovní dění a 
větší zapojení obyvatel do společenského života.  

Prusinovice žijí pestrým sportovním, kulturním i společenským životem, což je zásluhou 
především velmi aktivních spolků. Podpora jejich činnosti je zakotvena v Aktivitě 4d. Záměrem 
obce je i nadále podporovat činnost aktivních spolků, které v obci působí a podílí se organizaci 
společenských akcí, zajišťují volnočasové aktivity pro občany a vytvářejí atraktivní prostředí obce. 

Aktivita 4a Rozšíření hasičské zbrojnice v sobě zahrnuje přestavbu a rozšíření zbrojnice tak, aby 
bylo možné garážovat veškerou hasičskou techniku, včetně cisternového vozu podle požadavků 
legislativy.  

Další aktivita Rekonstrukce Kulturního domu (4b) je zaměřena na rekonstrukci kulturního domu. 
Jeho rekonstrukce prozatím není akutní, avšak v průběhu naplňování Programu rozvoje obce 
bude nutné do oprav a pořízení nového vybavení Kulturního domu investovat, tak aby i nadále 
plnohodnotně plnil svou funkci a byl místem společenských událostí v obci. Rekonstrukci bude 
vyžadovat i dětské hřiště u tělocvičny (Aktivita 4d). 

Číslo 
aktivity 

Aktivita Realizace Přepokládané 
náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

4a Rozšíření hasičské 
zbrojnice 

Nestanoveno 2 500 Vlastní+externí 

4b Rekonstrukce Kulturního 
domu 

Nestanoveno Nevyčísleno Vlastní+externí 

4c Rekonstrukce dětského 
hřiště pod tělocvičnou 

Nestanoveno 2 500 Vlastní+externí 

4d Podpora spolků a jejich 
činnosti 

Průběžně Nevyčísleno Vlastní 

4e Nákup vybavení do 
Kulturního domu 

2022-2023 1 mil. Kč vlastní+dotace  

Tabulka 5 Aktivity Opatření 4, vlastní zpracování 

Opatření 5: Obnova a rozvoj občanské vybavenosti 
Obnova a rozvoj občanské vybavenosti je opatření zaměřené na modernizaci a rekonstrukci 
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veřejných budov. Realizované aktivity tohoto opatření povedou k zatraktivnění veřejných budov, 
jejich modernizaci a rozšíření a zlepšení tepelně izolačních vlastností.  

Budova, ve které sídlí Obecní úřad, prošla kompletní opravou střechy. Budova ještě potřebuje 
zateplení, výměnu oken a novou fasádu. Náklady na tyto činnosti byly stanoveny na 1,5 mil. Kč. 
Obec by tuto aktivitu nejraději realizovala za dotační podpory (Aktivita 5a). 

Záměrem obce je vybudování nástavby budovy Mateřské školy (Aktivita 5b) z důvodu 
nedostatečné kapacity mateřské školy. Současná kapacita neodpovídá hygienickým požadavkům 
a mateřská škola má udělenou hygienickou výjimku. Nástavba by tyto nedostatky měla odstranit 
a současně i navýšit kapacitu MŠ, která bude s ohledem na očekávaný demografický vývoj využita. 
Aktivita 5c je zaměřena na vybudování nové knihovny. Stávající knihovna v budově obecního 
úřadu je již prostorově nedostačující. Obec chce vybudovat novou, prostornou knihovnu pro 
občany, kde by byl také prostor pro menší společná sekávání, besedy a podobně. V úvahu připadají 
prostory bývalé vinárny na Zámčisku.  

V Aktivitě 5d jsou podchyceny investice do dalších veřejných budov, která budou potřebné 
vykonat v době realizace a naplňování Programu rozvoje obce Prusinovice. 

Číslo 
aktivity 

Aktivita Realizace Přepokládané 
náklady  
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

5a Zateplení budovy OÚ 
s novou fasádou a okny 

Nestanoveno 1 500 Vlastní+externí 

5b Nástavba Mateřské školy 2016 - 2018 7 500 Vlastní+externí 
5c Vybudování nové 

knihovny 
Nestanoveno Nevyčísleno Vlastní+externí 

5d Údržba a rekonstrukce 
veřejných budov 

Průběžně Nevyčísleno Vlastní+externí 

Tabulka 6 Aktivity Opatření 5, vlastní zpracování 

Opatření 6: Rozvoj sociálních služeb v obci 
Opatření 6 je zaměřeno na potřeby obce v oblasti sociální péče a služeb pro seniory, které doposud 
nebyly aktivně řešeny. Aktivita 6a je zaměřena na zřízení denního stacionáře pro seniory. Denní 
stacionář by vytvořil zázemí a prostory aktivního trávení volného času seniorů a umožnil by 
utužení kontaktů a vazeb mezi nejstarší generací. Zároveň by stacionář sloužil jako centrum 
sociálních služeb. Záměrem obce je také vybudovat nízkonákladové byty pro seniory, kde by 
seniorům byla poskytnuta potřebná péče.  Byty by umožnily nejstarším občanům zůstat v místě 
svého bydliště. 

Číslo 
aktivity 

Aktivita Realizace Přepokládané 
náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

6a Vybudování denního 
stacionáře pro seniory 

Nestanoveno Nevyčísleno Vlastní+externí 

6b Vybudování 
nízkonákladových bytů se 
zahrádkami pro seniory 

Nestanoveno Nevyčísleno Vlastní+externí 

Tabulka 7 Aktivity Opatření 6, vlastní zpracování 

Opatření 7: Péče o kulturní dědictví a památky 
Památky a kulturní dědictví jsou odrazem historie obce a součástí její identity. Proto se obec bude 
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v průběhu realizace PRO věnovat péči o kulturní dědictví a o památky, které jsou v jejím 
vlastnictví. V rámci navžených aktivit tohoto opatření budou opravena Boží muka za obcí, kolem 
kterých vedla poutní cesta na svatý Hostýn (Aktivita 7b). Aktivitou 7a v rámci toho opatření je 
také oprava Vily, která byla postavena v místech bývalé tvrze Hrádku, s cílem, aby se stala 
relaxačním cílem občanů i návštěvníků obce. 

V rámci tohoto opatření budou také podporovány měkké kulturní aktivity, které udržují a 
připomínají tradice, zvyky a ctí nehmotné kulturní dědictví obce. 

Číslo 
aktivity 

Aktivita Realizace Přepokládané 
náklady  
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

7a Oprava Vily na Hrádku Nestanoveno Nevyčísleno Vlastní+externí 
7b Oprava Božích muk Nestanoveno Nevyčísleno Vlastní+externí 

Tabulka 8 Aktivity Opatření 7, vlastní zpracování 
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13 Podpora realizace 
Pro úspěšnou realizaci PRO Prusinovice je důležité nastavení jeho postupného naplňování. Do 
budoucna je důležitá efektivní spolupráce zapojených aktéru – zastupitelstva obce, spolků, občanů 
a dalších subjektů. 

Řízení a naplňování Programu rozvoje obce Prusinovice zajišťuje starosta a plní tak funkci garanta 
i koordinátora programu. Garant zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a vytváří 
podmínky pro jejich řízení. Řeší realizaci jednotlivých aktivit v čase a v návaznosti na aktuální 
podmínky a možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti přizpůsobit program 
na nové podmínky ovlivněné především dotačními tituly na různých úrovních (mezinárodní, 
evropské, národní, krajské i lokální). Informuje zastupitelstvo o realizaci programu rozvoje obce 
a navrhuje jeho aktualizace. Svolává případné jednání pracovní skupiny. 
Role koordinátora spočívá v zodpovědnosti za činnosti spojené s administrativní podstatou 
činností naplňování a aktualizace programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu 
vyhodnocování a monitoring. Připravuje podklady pro rozhodování zastupitelstva. Zodpovídá za 
zpřístupnění dokumentu a vypořádání připomínek a podmětů, které se v průběhu platnosti 
programu vyskytnou. 

Zpřístupnění dokumentu: 
Dokument bude přístupný na webových stránkách obce Prusinovice, v tištění podobě pak na 
obecním úřadě. 

Monitoring a hodnocení Programu rozvoje obce Prusinovice: 
Program rozvoje obce Prusinovice bude každé dva roky vyhodnocován a bude sledováno 
naplňování jednotlivých aktivit. Výsledek vyhodnocení bude předložen zastupitelstvu. Součástí 
vyhodnocení PRO budou informace o způsobu řešení jednotlivých aktivit. Souběžně s hodnocením 
bude program aktualizován na základě aktuálních potřeb obce. Aktualizace programu je možná 
kdykoliv v průběhu jeho realizace, pokud to okolnosti vyžadují. 
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14 Aktualizace 
 

1. aktualizace   24. 2. 2022 usnesení 1/2022 
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