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Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 5/2022  

konaného dne 20. 10. 2022 

Mgr. Leoš Mach zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné  

Přítomno: 7 zastupitelů, zasedání zastupitelstva je usnášení schopné. 

 

1. Složení slibu zastupitele: 

 

Mgr. Mach přečetl všem členům zastupitelstva slib zastupitele. Následně všichni 

zastupitelé složili slib pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdili svým 

podpisem. 

 

 
2. Schválení programu zasedání a ověřovatelů zápisu 

 

Program VZZ 

 
1) Úvod a složení slibu zastupitelů 
2) Schválení programu zasedání a ověřovatelů zápisu   
3) Volba starosty a místostarosty 
4) Zřízení výborů a volba jejich předsedů 
5) Schválení počtu členů výboru 
6) Schválení odměn zastupitele, předsedy výboru a místostarosty 
7) Různé 
8) Závěr 

 

Diskuze:    

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: p. Minařík, P. Bečka 

Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Minařík  Pro…...6.......... Proti…….…. Zdržel se…1..….. a  

                                                                           p. Bečka      Pro.....6.......... Proti...……. Zdržel se…1……..... 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 
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3. Volba starosty a místostarosty 

Návrh: Mgr. Mach navrhuje, aby volba starosty, místostarosty a předsedů výborů proběhla veřejně.  

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s tím, že volba starosty, místostarosty a volba předsedů výborů 

proběhne veřejně.    

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

 

Návrh: Mgr. Mach navrhuje, aby obec Prusinovice měla i nadále jednoho neuvolněného 

místostarostu.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje, aby obec Prusinovice měla i nadále jednoho neuvolněného 

místostarostu.  

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

 

Návrh: Mgr. Mach navrhuje do funkce starosty obce p. Zbyňka Žákovského, který svou kandidaturu 

přijal.  

Diskuze: Nebyl jiný návrh. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice volí, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, p. Zbyňka Žákovského do funkce uvolněného 

starosty obce Prusinovice.  

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

 

Starosta obce Prusinovice Zbyněk Žákovský přebírá vedení schůze.  

Starosta poděkoval za důvěru a popřál všem zastupitelům příjemnou vzájemnou spolupráci pro obec 

Prusinovice. 

Starosta poděkoval všem za volební účast. Zároveň poděkoval minulému zastupitelstvu za práci pro 

obec Prusinovice po celé volební období 2018 – 2022.  

Pogratuloval novému zastupitelstvu ke zvolení na období 2022 – 2026. 

Starosta dále poděkoval odcházejícím zastupitelům pí. Smolkové, která byla v zastupitelstvu obce 16 

let a vykonávala 4 roky funkci starostky. Zároveň poděkoval MVDr. Koplíkovi, který byl členem 

zastupitelstva 12 let, z toho 4 roky vykonával funkci místostarosty.  

 

Návrh: Starosta navrhuje do funkce neuvolněné místostarostky Ing. Danu Nevřalovou, která svoji 

kandidaturu přijala.  

Diskuze: Nebyl jiný návrh. 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce dle předloženého návrhu volí, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, 

písm. m) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Ing. Danu Nevřalovou do 

funkce neuvolněné místostarostky obce Prusinovice.   

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

 

Starosta poděkoval za obětavou práci pro obec Prusinovice Miroslavu Minaříkovi, který vykovával 

funkci místostarosty v minulém volební období.  

 

4.  Zřízení výborů a volba jejich předsedů 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu zřídit Finanční a Kontrolní výbor a zvolit do funkce předsedy 

Výboru finančního Miroslava Minaříka a zároveň navrhuje do funkce předsedy Výboru kontrolního 

Bc. Davida Večeřu. 

Diskuze: Nebylo jiného návrhu. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice, dle § 117 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, pro volební období 2022 – 2026 zřizuje Výbor finanční a Výbor kontrolní a 

zároveň volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů: 

1. do funkce předsedy Výboru finančního Zastupitelstva obce Prusinovice Miroslava Minaříka 

2. do funkce předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Prusinovice Bc. Davida Večeřu 

 

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

 

Návrh: Starosta navrhuje zřídit další výbory, a to Výbor životního prostředí, Výbor školský a kulturní a 

Výbor pro občanské a sociální záležitosti. Jako předsedu Výboru životního prostředí navrhuji p. Marka 

Bečku, jako předsedu Výboru školského a kulturního Mgr. Renatu Jadrníčkovou a jako předsedu 

Výboru pro občanské záležitosti Mgr. Leoše Macha.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice zřizuje Výbor životního prostředí, Výbor školský a kulturní 

a Výbor pro občanské a sociální záležitosti a zároveň volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. 

l) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: 

1. do funkce předsedy Výboru životního prostředí p. Marka Bečku 

2. do funkce předsedy Výboru Školského a kulturního Mgr. Renatu Jadrníčkovou 

3. do funkce předsedy Výboru pro občanské a sociální záležitosti Mgr. Leoše Macha 

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

 

5.  Schválení počtu členů výboru 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu ke schválení, aby všechny výbory byly tříčlenné.       
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Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice schvaluje tříčlenný počet jednotlivých výborů.   

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

 

Starosta požádal předsedy výborů, aby do příštího veřejného zastupitelstva dodali jména dvou členů 

svých výborů.   

 

6.  Schválení odměn zastupitele, předsedy výboru a místostarosty 

Návrh: Starosta předkládá zastupitelstvu návrh na měsíční odměnu místostarostky, předsedy výboru 

a zastupitele.  

- Místostarostka 13 500,- Kč 

- Předseda výboru 2 500,- Kč 

- Zastupitel 650,- Kč 

Plat starosty zastupitelstvo neschvaluje. Vychází ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a je momentálně ve výši 60 187,- Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice, dle předloženého návrhu a v souladu se Zákonem o obcích 

a Nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, stanovuje svým 

neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: místostarostka 

13 500 Kč, předseda výboru 2 500 Kč a zastupitel 650 Kč. Odměny budou poskytované od 1. 11. 2022. 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude 

odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

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

 

7.  Různé 

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s nutností určit osoby, které budou disponovat s obecními 

bankovními účty. Navrhuje starostu a místostarostku.  

Diskuze:  

Usnesení.: Zastupitelstvo obce Prusinovice dle předloženého návrhu pověřuje starostu Zbyňka 

Žákovského a místostarostku obce Ing. Danu Nevřalovou k jednání s bankami, u kterých má obec 

Prusinovice vedeny bankovní účty. Dále schvaluje, aby výše uvedení lidé disponovali podpisovým 

právem k těmto bankovním účtům.  

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

 

Návrh: Starosta požádal zastupitele o pověření jednat za obec s jednotlivými svazy, svazky obcí, a 

ostatními organizacemi, kterými je obec Prusinovice členem. Konkrétně jde o Mikroregion 
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Holešovsko, Sdružení měst a obcí Východní Moravy, Svazek obcí pro hospodaření s odpady, MAS – 

Partnerství Moštěnka a VAK Kroměříž a. s.. V minulosti byl pověřený zastupováním obce starosta.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo dle předloženého návrhu pověřuje starostu obce Zbyňka Žákovského, aby 

zastupoval obec Prusinovice na jednání organizací Mikroregion Holešovsko, Sdružení měst a obcí 

Východní Moravy, Svazek obcí pro hospodaření s odpady, MAS – Partnerství Moštěnka a VAK 

Kroměříž a. s.. 

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

 

Návrh: Starosta navrhuje rozšíření pravomoci starostovi schvalovat rozpočtové změny – zvýšení 

příjmů a výdajů rozpočtu u přijatých dotací – bez omezení.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje starostovi rozšíření pravomoci provádět rozpočtové změny – 

zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu u přijatých dotací – bez omezení.  

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

 

Návrh: Starosta navrhuje stanovení limitu u provádění rozpočtových změn pro starostu do 1 000 000 

Kč v jednotlivém případě.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn do 1 000 000 Kč 

v jednotlivém případě. V Případě nepřítomnosti (nemoc) pověřuje místostarostku.  

 

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Prusinovice, 

okres Kroměříž, který ošetřuje změnu čísla popisného základní školy na č. p. 77.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Prusinovice, okres 

Kroměříž.  

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

 

8. Závěr   

 Vystoupila paní Hana Sklenářová, která poblahopřála novým zastupitelům ke zvolení a 
popřála jim do volebního období hodně moudrosti, sil, odvahy a také pokory a umění 
naslouchat. 

 Vystoupil MVDr. Koplík – popřál zastupitelům hodně zdaru v jejich nastávající práci. 
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Vzhledem k tomu, že již byly všechny body dnešního programu ustavujícího zasedání obsahově 
vyčerpány, poděkoval starosta všem přítomným za účast na dnešním jednání a zasedání v 17:45 hod. 
ukončil.  
 

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis a audionahrávka. 

 

Dne:  …………………………….    

 

 

 

Ověřovatelé:   

p. Minařík  …………………………………… 

p. Bečka  ……………………………………. 

 

 

 

       Ing. Dana Nevřalová                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

              místostarostka                                                                                     starosta                                                                          


