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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 5/2019 konaného dne 12. 12. 2019 

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

usnášeníschopné.  

 Přítomni: 6 zastupitelů, omluvena pí. Smolková 

Program VZZ 

 
 

1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu   

2) Kontrola usnesení 

3) Rozpočtová opatření 

4) Schválení Rozpočtu obce, MŠ a ZŠ pro rok 2020, Rozpočtového výhledu a Odpisových plánů 

5) Sválení OZV 1, 2, 3 a 4/2019 

6) Plánované investice    

7) Žádosti občanů a spolků 

8) Různé 

9) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: ing. Nevřalová, MVDr. Koplík 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. Nevřalová, MVDr. Koplík     

Pro …………6…………… Proti ……………………… Zdržel se ……………………… 

                                                                             

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Kontrola usnesení  

- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11/2019. 
- Byla provedena III. Etapa přístavby a rekonstrukce MŠ za celkovou sumu 5, 1 milionu, na tuto 

akci byla získána dotace od Ministerstva financí ve výši 3,4 milionu.   
- Byla zakoupena myčka do kuchyně KD za cenu 30 000 Kč 
- Byla provedena oprava polní cesty ke Kozrálu za cenu 400 000 Kč 
- Byla opravena cesta kolem zámečnické dílny pana Sklenáře za cenu 300 000 Kč 
- Byla vybudována opěrná zídka na v potoce na Kuchyňce za cenu 150 000 Kč 
- Byl opraven taneční parket u kulturního domu za cenu 250 000 Kč 
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- Byl prodán obecní pozemek p. č. 1597 o výměře 6 m2 MVDr. Vrzalovi 
- Byla zakoupena nová škrabka brambor do kuchyně kulturního domu za cenu 42 000 Kč 
- Bylo vysazeno 67 okrasných a ovocných stromků v okolí a v obci 
- V obecních lesích bylo letos vysazeno 61 500 ks stromků 
- Bylo vybudováno parkoviště v ulici Podzahradí za cenu 1, 8 milionu 

  
 

 

3. Rozpočtové opatření   

Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 12, 13, 14, 15, 16 a 17/2019. 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 12, 13, 14, 15, 16 a 17/2019. 

Pro………………6……….…….. proti…………………………… zdržel se……………………………… 

 

4. Schválení Rozpočtu obce, MŠ a ZŠ pro rok 2020, Rozpočtového výhledu a Odpisových plánů 

 Návrh: Starosta seznámil přítomné s vyvěšením navrhovaného rozpočtu obce Prusinovice pro rok 

2020.  Návrh rozpočtu na rok 2020 v celkové výši příjmů 17 045 200 Kč a celkové výši výdajů 

17 045 200 Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 13. 11. 2019 do 12. 12. 2019. Ve stejném 

termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce. Do dnešního dne nebyly vzneseny žádné 

náměty, připomínky a podněty k uvedenému návrhu.     

Diskuze  

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Prusinovice na rok 2020 se závaznými 

ukazateli objem příjmu 17 045 200 Kč, objem výdajů 16 805 200 Kč a financování (splátka) úvěru 240 

000,- Kč. 

Pro ……..6……….. proti …………………..  zdržel se …………………… 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice, okres Kroměříž 

na rok 2020. Návrh rozpočtu na rok 2020 v celkové výši příjmů 5 388 600,- Kč a celkové výši výdajů 

5 388 600,- Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 13. 11. 2019 do 12. 12. 2019. Ve stejném 

termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce.    

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice na rok 2020 se 

závaznými ukazateli objem příjmu 5 388 600,- Kč objem výdajů 5 388 600,- Kč.   

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice, okres Kroměříž na 

rok 2020. Návrh rozpočtu na rok 2020 v celkové výši příjmů 6 364 000,- Kč a celkové výši výdajů 6 364 

000,- Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 13. 11. 2019 do 12. 12. 2019. Ve stejném termínu 

byl přístupný i na elektronické úřední desce.    

Diskuze:  
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice na rok 2020 se 

závaznými ukazateli objem příjmu 6 364 000,- Kč objem výdajů 6 364 000,- Kč.   

Pro ……6..……….. proti …………………..  zdržel se …………………… 

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 2020 až 2022.    

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 2020 

až 2022.      

Pro …………6…………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice na období 

2021 a 2022. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice na 

období 2021 a 2022.      

Pro …………6…………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na období 2021 

a 2022. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na 

období 2021 a 2022.      

Pro …………6…………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 

Návrh: starosta předložil zastupitelům aktualizovaný Účetní odpisový plán Základní školy Prusinovice 

pro rok 2019. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný účetní odpisový plán Základní školy 

Prusinovice pro rok 2019.    

Pro …………6…………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 

Návrh: starosta předložil zastupitelům účetní odpisový plán Základní školy Prusinovice pro rok 2020. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní odpisový plán Základní školy Prusinovice pro rok 2020. 

   

Pro …………6…………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 
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Návrh: starosta předložil zastupitelům účetní odpisový plán Mateřské školy Prusinovice pro rok 2020. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým účetním odpisovým plánem Mateřské školy 

Prusinovice pro rok 2020.  

Pro …………6…………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 

 

5. Sválení OZV 1, 2, 3 a 4/2019 

Návrh: starosta předkládá zastupitelstvu ke schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1, 2, 3 a 4/2019 
 
Diskuze:  
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2019, o místním poplatku za odvoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Pro ……………6…………… Proti …………………….. Zdržel se ………………………. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Prusinovice. 
 
Pro …………6…………. Proti ……………………… Zdržel se ………………………… 
 
  
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. 
 
Pro …………6……… Proti ………………….. Zdržel se ……………………….  
 
 
Usnesené: Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 
 
Pro …………6…………….. Proti …………………….. Zdržel se ……………………………..  
 
 

6. Plánované investice    

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu koupi pozemku p. č. 395/2 o výměře 36 m2 od dosavadního 

vlastníka Římskokatolické farnosti Prusinovice za cenu 20 Kč/m2. Tento pozemek se nachází pod 

márnicí na katolickém hřbitově. Nyní se tedy nachází obecní budova na cizím pozemku.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s koupí pozemku pod márnicí na katolickém hřbitově p. č. 395/2 o 

výměře 36 m2 za cenu 20 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  

Pro ……………6…………… Proti …………………………….. Zdržel se …………………………………  
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Návrh: starosta navrhuje zastupitelstvu schválení investice „Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

Prusinovice“.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou 

předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na akci „Rekonstrukce požární 

zbrojnice Prusinovice“. 

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

 

7. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcích majetkových, ve 

kterém obci Prusinovice nabízí buď odkup, nebo bezplatný převod od ÚZSVM do majetku obce 

pozemky p. č. 10 089 a 10 090 o celkové výměře 3 988 m2. 

Diskuze: starosta – vzhledem k tomu, že tyto pozemky budou do budoucna využívány ve veřejném 

zájmu ochrany obyvatelstva před přívalovou vodou navrhuji zastupitelstvu schválit bezúplatný 

převod výše uvedených pozemků z majetku UZSVM do majetku obce Prusinovice.  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p. č. 10 089 a 10 090 o celkové 

výměře 3 988 m2 od UZSVM do vlastnictví obce Prusinovice.  

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

 Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou 

telekomunikační infrastrukturou a. s.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnost s firmou CETIN na 

výměnu NN vedení a nové skříňky na pozemku obce p. č. 1338 v k. ú. Prusinovice.   

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

 

8. Různé 

- starosta dal příkaz k inventarizaci obecního majetku 

- starosta popřál všem klidné prožití Vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a úspěchů 

v rodinném i pracovním životě.  

- starosta pozval všechny přítomné na obecní ples, který se bude konat v pátek 17. ledna  

- MVDr. Koplík upozornil na zvýšený výskyt volného pobíhání psů po obci a žádá o vyhlášení obecním 

rozhlasem, aby se tak upozornili majitelé těchto psů, aby si sjednali nápravu a k tomuto nadále 

nedocházelo.   
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9. Závěr 

 

 

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

 

Zasedání ukončeno v 17:25  hod.  

Dne 18. 12. 2019  

 

Ověřovatelé:   

Ing. Nevřalová …………………………………… 

MVDr. Koplík  ……………………………………. 

 

 

 

   Miroslav Minařík                                                                                 Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                            starosta                                                                          


