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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 3/2016 konaného dne 23.6.2016 

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) Závěrečné účty a účetní závěrky obce, MŠ, ZŠ a Svazku obcí pro hospodaření s odpady 
5) Plánované investice 
6) Žádosti občanů a spolků 
7) Různé 
8) Závěr 

 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: sl. Vybíralová, p. Mikeška 

                       

Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: sl. Vybíralová     Pro…..6......  proti…….…. Zdržel se……1….. a  

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

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

 

2. Kontrola usnesení   

- Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4 a 5/2016 

- Byly zakoupeny pozemky p. č. 1769/2, 1764/2 a 1772/2 o celkové výměře 95 m2 od manželů 

Belfínových a Nevřalových.  

- Byla zakoupena budova č. p. 202 za cenu 100 000 Kč.  
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- Byla provedena nová elektroinstalace v místnosti bývalé knihovny za cenu 40 322 Kč.  

- Byly provedené nové rozvody ústředního topení v místnosti bývalé knihovny v budově KD za 

cenu 113 597 Kč.  

   

3. Rozpočtová opatření č. 6, 7, 8, 9 a 10/2016 

Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 6, 7, 8, 9 a 10/2016. 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.  6, 7, 8, 9  a 10/2016 

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

  

4. Závěrečné účty a účetní závěrky obce, MŠ, ZŠ a Svazku obcí pro hospodaření s odpady 
 
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2015, která byla 

vyvěšena na webových stránkách obce a na úřední desce.  

Diskuze:  

Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2015. 

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

 

Návrh: Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet za rok 2015, 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 2015 bez 

výhrad. 

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

  

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřské školy Prusinovice za rok 2015. Mateřská škola hospodařila v roce 2015 s plánovanou 

ztrátou 66 773, 30 Kč. 

Diskuze: p. Smolková navrhuje schválit s Výhradou 

Starosta: Budeme hlasovat o předloženém usnesení. Pro vysvětlení – při schvalování účetní závěrky a 

hospodaření není možnost s nebo bez výhrady. Buď schválíme, nebo ne. S výhradou nebo bez se 

schvaluje Závěrečný účet obce.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové 

organizace Mateřské školy za rok 2015. Vzniklá ztráta 66 773,30 Kč bude hrazena z prostředků 

Rezervního fondu Mateřské školy.  

Pro …………5………………. Proti ………………………….. zdržel se ……………2…………… 
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Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace Základní školy Prusinovice za rok 2015. Základní škola hospodařila v roce 2015 se ztrátou 

6 327,29 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 2015. Vzniklá ztráta 6 327,29 Kč bude hrazena z prostředků 

Rezervního fondu Základní školy.  

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

Starosta podal zprávu o hospodaření obce za rok 2015, která bude vyvěšena na webu obce.  

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s vyvěšeným Závěrečným účtem Svazku obcí pro hospodaření 

s odpady, který byl schválen dne 31.5. 2016 

Diskuze:  

Usnesení:  Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

5. Plánované investice 

Návrh:  Starosta předložil zastupitelstvu nabídku firmy BM Baumas projektové dokumentace na 

přístavbu Hasičské zbrojnice za cenu 157 300 Kč včetně DPH.  

Diskuze: Starosta – v měsíci červnu byla vypsána výzva IROP na výstavbu a rekonstrukci hasičských 

zbrojnic. Přístavbou vyřešíme nové zateplení a střechy i staré budovy. Nedílnou součástí žádosti je 

projektová dokumentace. Do tak velké investice můžeme jít jen v případě, že se na této investici 

bude podílet dotační titul. Jestli-že chceme jít do tak velké stavby tak jedině s dotací. V tomto případě 

je výška dotace 90%.  

p. Smolková – hasičská zbrojnice je na naše poměry dostačující, radši pojďme za svoje do přístavby 

Mateřské školy nebo za svoje do stavby chodníku v Pacetlucké ulici a nečekat pořád na dotace 

Starosta: Nejsme v pozici, kdy si vybíráme mezi hasičskou zbrojnicí nebo mateřskou školou. Na 

mateřskou školu bude vyhlášená dotace na podzim letošního roku a i na tuto výzvu budeme reagovat 

a uvidíme, jestli vyjde.  

p. Mrázek – dělat projekty, které mají smysl a ne takové, které skončí v šuplíku. Přístavba hasičské 

zbrojnice bude do budoucna další náklad pro obec v podobě energií 

Starosta: Novou střechou a zateplením se naopak energie ušetří.  

Usnesení. Zastupitelstvo schvaluje pověření firmy BM Baumas vypracováním projektové 

dokumentace na přístavbu Hasičské zbrojnice za cenu 157 300 Kč včetně DPH.  

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

 

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s veřejnou nabídkou Úřadu pro zastupování státu o vyhlášení 

výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 323. Vyhlášená minimální kupní cena je 22 100,- Kč 
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Diskuze  

Usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s účastí ve výběrovém řízení vyhlášeného Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových na prodej pozemku p. č. 323 o výměře 593 m2 za cenu 22 200 Kč.  

Pro ……5………..proti ………1…………..  zdržel se …………1………… 

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s možností provést vybroušení a nalakování parket v sále KD za 

cenu 80 000 Kč. A vybroušení a nalakování podia za cenu do 50 000 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybroušením a nalakováním parket v sále KD a zároveň i s podiem. 

Celková cena do 130 000 Kč.  

Pro …………5……………. Proti ……………………….. Zdržel se ……………2……………… 

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s plánovanou opravou podlahou v jídelně a sborovně v budově 

základní školy. Cenová nabídka činí 56 769 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s výměnou podlahy v jídelně a sborovně v budově základní školy za 

cenu do 65 000 Kč.  

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

  

6. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s vyvěšením veřejným záměrem na odprodej obecního pozemku 

p. č. 1329. Na tuto nabídku se ozvala jedna zájemkyně pí. Ingrid Černá, která splnila všechny 

podmínky uvedené v tomto veřejném záměru.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 1329 o výměře 41 m2 za cenu 

50 Kč/m2 paní Ingrid Černé. Náklady na vklad do katastru nese kupující. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu podepsáním kupní smlouvy.   

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

  

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Šenovského o povolení zbudování parkovací plochy 

pro 1 osobní vozidlo na pozemku p. č. 1182.    

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním stání pro jeden osobní automobil na obecním 

pozemku p. č. 1182 před domem č. p. 326. V případě potřeby výkopových prací z důvodu oprav sítí 

obec Prusinovice bude mít nadále právo pozemek narušit.  

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

Návrh: Starosta přečetl žádost pana Michálka Petra o úpravu obrubníků na parcele p. č. 859.  
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Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s úpravou obrubníků pro účel vybudování vjezdu z pozemku p. č. 

859 na pozemek p. č. 861. Navrhovaná úprava musí být provedena odborným způsobem, v opačném 

případě následnou úpravu provede obec na náklady žadatele p. Michálka Petra.  

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

 

Návrh:  Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí TJ Prusinovice o vyhotovení nové smlouvy o 

pronájmu pozemků p. č. 10084 a 10083/1. TJ potřebuje smlouvu na dobu minimálně 15 let.   

Diskuze: Starosta – vzhledem k tomu, že v nové smlouvě se změní podmínky musíme opět vyvěsit 

veřejný záměr o úmyslu pronájmu uvedených pozemků.  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků za řádné udržování a pověřuje starostu 

vyvěšením veřejného záměru.  

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

7. Různé  

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Pachtovní smlouvu se Zemědělským družstvem Dřevohostice 

na parcelu č. 11 552 o výměře 0, 1797.  

Diskuze:  

Usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s předloženou Pachtovní smlouvou na pozemek p. č. 11 552 o 

výměře 0,1797 ha a pověřuje starostu jejím podepsáním.  

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

Návrh: Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene Prusinovice-příp. NN, 

Barot.  

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330037784/001 

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost Základní organizace 63/03 Českého svazu ochránců přírody Záchranná 

stanice volně žijících živočichů Buchlovice.  

Diskuze: p. Smolková navrhuje 2 000,- Kč 

Usnesení: Zastupitelstvo obce se rozhodlo přispět Základní organizaci 63/03 Českého svazu ochránců 

přírody částkou 2 000 Kč.   

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

 

 Starosta:  - Chodník v Pacetlucké ulici – zastupitelstvo se rozhodlo využít možnosti podání žádosti o 

dotaci ve výšce 90% na chodník v ulici Pacetlucká. Tato má být vypsána v září – bohužel do přijetí 
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usnesení, které bude nejdříve v listopadu nesmíme, pokud chceme uspět v dotaci započít stavbu. 

Z tohoto důvodu musíme odsunout výstavbu chodníku v Pacetlucké ulici na jaro roku 2017. 

Samozřejmě, že úspěšnost dotace není jistá, ale možnost vybudovat chodník místo za 100% 

z obecního rozpočtu za 1 734 000 nebo s 90% dotací a z obecního rozpočtu použít tudíž jen 173 400,- 

Kč je z pohledu dobrého hospodáře opodstatněná.  

Starosta – Zpráva odkanalizování obce – bylo obesláno smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene 48 vlastníků pozemků, kterých se na trase Prusinovice-Tučapy výtlakové potrubí dotkne. 

Čtyři vlastníci pozemků tuto smlouvu odmítli podepsat. Momentálně je v jednání s VAKem další 

postup. Podle vyjádření VAKu – jestli tato cesta nebude průchozí od přečerpávacího potrubí přes 

kopec upustí.  

Místostarosta – podal zprávu o pořádku v obci. Upozornil na černou skládku za okolo studny Olšůvka. 

Na místě umístěna značka s upozorněním v případě vyvážení odpadu hrozí dotyčnému pokuta. Déle 

po několikáté upozornil na skládky různého materiálu soukromých osob na obecních pozemcích. 

Situace se po krocích zastupitelstva lepší. Probírána ulice Podzahradí, kde do budoucna vznikne 

příčné parkování vozů tak, aby se cesta uvolnila pro projíždějící automobily. Posledním bod, který 

místostarosta vzpomněl je plánovaná veřejná zeleň. Úkol pro zastupitele zvážit, kterým ulicím se 

chceme s výsadbou věnovat pro tento rok. Hlavní, Podzahradí, Plačkov, příjezd k ulici Podtahradí??  

 

8. Závěr 

Starosta se s přítomnými rozloučil a popřál všem příjemné léto a krásnou dovolenou.  

 

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

 

 Zasedání ukončeno v 18:15 hod.  

 

Dne   23. 6 . 2016 

 

Ověřovatelé:   

sl. Vybíralová …………………………………… 

p. Mikeška     ……………………………………. 

 

 

            

                                                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

                                                                                                                  starosta                                                                          


