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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 4/2017 konaného dne 20. 6. 2017 

Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je 

usnášeníschopné.  

 Přítomni: 7 zastupitelů.   

Program VZZ 

 
 

1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu   
2) Kontrola usnesení 
3) Rozpočtová opatření 
4) Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce, MŠ a ZŠ.  
5) Schválení krátkodobého úvěru k profinancování investičních akcí.  
6) Žádosti občanů a spolků 
7) Různé  
8) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: p. Mikeška, Mgr. Mach 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Mikeška   Pro…...6.......  proti…….…. Zdržel se……1….. a  

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

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Kontrola usnesení  

- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2017 
- Byla podána žádost o dotaci na stavbu chodníků v ulici Pacetlucká a Přerovská   
- Byla podána žádost o dotaci na přístavbu Mateřské školy    

 
 

3. Rozpočtové opatření   

Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 5/2017. 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 5/2017 
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Pro………………7……….…….. proti…………………………… zdržel se……………………………… 

 
4. Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce, MŠ a ZŠ. 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2016, která byla 

vyvěšena na webových stránkách obce a na úřední desce ode dne 2. června 2017. 

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2016. Zároveň 

schvaluje také hospodářský výsledek obce zisk 1 689 510, 15,- Kč.  

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

Návrh: Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet za rok 2016, jehož součástí je přezkoumání 

hospodaření od auditora. Navrhuje schválit Závěrečný účet bez výhrad.  

Diskuze:     

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Závěrečný účet obce Prusinovice za rok 2016 bez 

výhrad 

Pro …………7…………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřské školy Prusinovice za rok 2016. Mateřská škola hospodařila v roce 2016 se ziskem 21 143,- 

Kč. Vzniklý zisk bude převeden do Rezervního fondu.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové 

organizace Mateřské školy za rok 2016. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Mateřské 

školy - vzniklý zisk 21 143,- Kč, který bude převeden do Rezervního fondu Mateřské školy.   

Pro …………5………………. Proti ……………1…………….. zdržel se ……………1…………… 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace Základní školy Prusinovice za rok 2016. Základní škola hospodařila v roce 2016 se ztrátou 

13 886,87,- Kč. Tato ztráta bude hrazena z prostředků Rezervního fondu Základní školy.  

Diskuze:  

Usnesení: : Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové 

organizace Základní školy za rok 2016. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Základní školy 

ztrátu 13 886,87,- Kč, která bude hrazena z prostředků Rezervního fondu Základní školy.  

Pro ……………7……………. Proti ………………………….. zdržel se ………………………… 

5. Schválení krátkodobého úvěru k profinancování investičních akcí. 

Návrh:   Starosta navrhuje zastupitelstvu zřízení poskytnutí 5 000 000,- Kč krátkodobého úvěru. 

Úroková nabídka od České spořitelny je 0,36 % ročního úroku (tedy roční náklady 18 000,-Kč). Tento 

úvěr bude úvěrem překlenovacím a do jednoho roku bude opět zaplacený. Tento úvěr bude použit 

k profinancování letošních investičních akcí a bude sloužit jako rezerva v případě, že by byl 

nedostatečný finanční tok obecní pokladny. Je možné, že na tento úvěr nebudeme nuceni sáhnout -  
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v tomto případě se nic neděje. Oznámením, bance se úvěrový účet zase zruší bez finančních sankcí 

vůči obci. Stejně tak nebude sankcionovaná předčasná splátka úvěru ve dvouletém období. Dvouleté 

období je určeno jen pro případ nenadálých velkých investic obce příští rok. Bohužel finanční tok je 

v této době špatně odhadovatelný z důvodu podaných 2 žádostí o dotaci. Roční splacení úvěru 

využijeme pouze v případě, že ani jedna z těchto dotací nevyjde. V opačném případě ke splacení 

dojde dříve a v případě rychlého vyřizování ze strany poskytovatele dotace k čerpání úvěru nemusí 

vůbec dojít.  

Diskuze:  

Usnesení:   Zastupitelstvo souhlasí s vyřízením 5 000 000,- Kč úvěru s úrokem 0,36 % u České 

spořitelny a pověřuje starostu s podpisem úvěrové smlouvy.     

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

  6. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta přečetl žádost p. Měrky o vybudování přístupového chodníku k rodinnému domu č. 

p. 355 v ulici Lesní na pozemku obce p. č. 1703 ve vlastní režii.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním chodníku na obecním pozemku p. č. 1703. V případě 

potřeby opravy sítí obec Prusinovice zasáhne do plochy dle potřeby.  

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

Návrh: Starosta přečetl žádost Petra a Barbory Neradilových o povolení vybudování stání pro osobní 

automobil.  

 

Diskuze:  

 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním stání pro osobní automobil na pozemku obce p. č. 

1304. V případě potřeby opravy sítí obec Prusinovice zasáhne do plochy dle potřeby. 

 

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

 

 7. Různé 

Návrh: Starosta navrhuje nákup jednonápravové vlečky za traktor od výrobce Molčík za cenu 

116 000,- Kč bez DPH tj. 140 340,- Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s nákupem nové dvoukolové vlečky za traktor značky Molčík za 

cenu 140 340,- Kč.  

 

Pro ……………7…………………… Proti …………………………… Zdržel se ……………………………. 
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p. Smolková – vysvětlila proč hlasovala proti u schvalování Účetní závěrky a hospodaření příspěvkové 

organizace Mateřské školy za rok 2016.  

starosta – přečetl Zprávu auditora o výsledku kontroly hospodaření za roky 2014, 2015 a 2016 

v Mateřské školy ing. Lakomé – soukromé auditorky. Touto Zprávou vše vysvětleno a dohodnuto, že 

k minulým letům se v účetnictví již nebudeme v této záležitosti vracet.  

p. Smolková upozornila na nesvítící veřejné osvětlení v ulici Díly  

starosta – bude napraveno 

MVDr. Nelešovská – stížnost na dodatek ke smlouvě o poskytování signálu kabelové televize 

Starosta – tento dodatek zpracoval právník a druhý po něm ještě doplnil a dodatek se již nebude dále 

upravovat.  

MVDr. Nelešovská – stížnost na neopravený vjezd do jejího RD po rekonstrukci vedení vodovodního 

řádu v ulici Pacetlucká. Stížnost směřována na obec Prusinovice.  

Starosta – investorem této akce je VAK Kroměříž tudíž VAK nese i následnou úpravu terénu po 

investiční akci. Starosta telefonoval z realizační firmou rekonstrukce vodovodního řádu v této ulici a 

bylo přislíbeno, že do 3 týdnů se budou pohybovat v obci a zmiňovaný vjezd patřičně upraví.  

p. Mikeška pozval všechny přítomné na výstavu, která se koná 23.-25. června v kulturním domě při 

příležitosti 70. výročí založení lidové myslivosti v Prusinovicích.  

Starosta – všem popřál klidné prázdniny a příjemnou dovolenou.  

 

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis a audio nahrávka.  

 Zasedání ukončeno v 17:45 hod.  

Dne 26. 6. 2017 

 

Ověřovatelé:   

p. Mikeška…………………………………… 

Mgr. Mach ……………………………………. 

 

 

 

 MVDr. Koplík Jaroslav                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                            starosta                                                                          


