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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 7/2020 konaného dne 10. 12. 2020
Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Přítomno: 7 zastupitelů.

Program VZZ
1)
2)
3)
4)

Úvod a volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření
Schválení Rozpočtu obce, MŠ a ZŠ pro rok 2021, Rozpočtového výhledu a Odpisových
plánů
5) Žádosti občanů a spolků
6) Různé
7) Závěr
Diskuze:
Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.
Pro…........7.................

Proti …….…………………. Zdržel se………………….…….

Volba ověřovatelů zápisu
Návrh: ing. Nevřalová Dana, MVDr. Koplík Jaroslav
Diskuze:
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: ing. Nevřalová Pro…7... proti……..…. Zdržel se…......
MVDr. Koplík Pro ....7..... Proti ..… Zdržel se……....
Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.

2. Kontrola usnesení
 Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 8/2020
 Byl zakoupen nový osobní automobil pro potřeba obecního úřadu za cenu 540 000 Kč
 Byla získaná dotace 709 000 na nákup 85 ks (o objemu 2 500 l) kompostérů pro
občany. Realizace proběhne v roce 2021
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3. Rozpočtové opatření
Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 9 a 10/2020.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 9 a 10/2020.

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

4. Schválení Rozpočtu obce, MŠ a ZŠ pro rok 2021, Rozpočtového výhledu a Odpisových
plánů
Návrh: Starosta seznámil přítomné s vyvěšením navrhovaného rozpočtu obce Prusinovice
pro rok 2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 v celkové výši příjmů 17 055 200,- Kč a celkové
výši výdajů 17 055 200,- Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 12. 11. 2020 do 10. 12.
2020. Ve stejném termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce. Do dnešního dne
nebyly vzneseny žádné náměty, připomínky a podněty k uvedenému návrhu.
Diskuze:
Starosta: v návrhu rozpočtu obce Prusinovice na rok 2021 dojde ke změně v položce 4112
z 273 200,- Kč k navýšení o 11 400,- Kč na konečných 284 600,- Kč. Dále navrhuji snížit
položku 1111 z původních 4 000 000,- o částku 11 400,- Kč na konečných 3 988 600,- Kč. Ke
změně výše rozpočtu touto úpravou nedojde.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Prusinovice na rok 2021 se
závaznými ukazateli objem příjmu 17 055 200,- Kč, objem výdajů 17 055 200,- Kč.
Pro……………7.………….…….. Proti…………………………… Zdržel se………………………………

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice, okres
Kroměříž na rok 2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 v celkové výši příjmů 6 465 700,- Kč a
celkové výši výdajů 6 465 700,- Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 12. 11. 2020 do
10. 12. 2020. Ve stejném termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice na rok
2021 se závaznými ukazateli objem příjmu 6 465 700,- Kč objem výdajů 6 465 700,- Kč.
Pro …….7.……..proti ………………….. zdržel se ……………………
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Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice, okres
Kroměříž na rok 2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 v celkové výši příjmů 7 068 000,- Kč a
celkové výši výdajů 7 068 000,- Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 12. 11. 2020 do
10. 12. 2020. Ve stejném termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice na rok
2021 se závaznými ukazateli objem příjmu 7 068 000,- Kč objem výdajů 7 068 000,- Kč.
Pro ……..7……….. proti ………………….. zdržel se ……………………

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 2021
až 2023.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled obce Prusinovice na
období 2021 až 2023.
Pro ………7…………….. Proti ………………… zdržel se ……………………
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice na
období 2022 a 2023.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice
na období 2022 a 2023.
Pro …………7.………….. Proti ………………… zdržel se ……………………
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na
období 2022 a 2023.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice
na období 2022 a 2023.
Pro …………7.………….. Proti ………………… zdržel se ……………………
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Návrh: starosta předložil zastupitelům aktualizovaný Účetní odpisový plán Základní školy
Prusinovice pro rok 2021.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný účetní odpisový plán Základní školy
Prusinovice pro rok 2021.
Pro …………7………….. Proti ………………… zdržel se ……………………

Návrh: starosta předložil zastupitelům aktualizovaný Účetní odpisový plán Mateřské školy
Prusinovice pro rok 2021.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný účetní odpisový plán Mateřské školy
Prusinovice pro rok 2021.
Pro …………7………….. Proti ………………… zdržel se ……………………

5. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu schválení Dodatku č. 1 ke stanovám Mikroregionu
Holešovsko, který ošetřuje přijetí nového člena mikroregionu obce Lukoveček.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice schvaluje Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu
Holešovsko, kterým se stává novým členem obec Lukoveček.
Pro …………7……………. Proti ……………………… Zdržel se ……………………….

6. Různé
- starosta přečetl dopis od Klubu dárců krve Kroměřížsko, ve kterém oznamují, že paní Marie
Pumprlová, Díly 380 darovala na transfuzním oddělení dne 15. 10. svůj již 90 odběr. Paní
Pumprlovou pozveme na Obecní úřad a předáme věcnou i finanční odměnu.
- starosta dal příkaz k inventarizaci obecního majetku
- starosta pozval všechny na obecní ples, který se bude konat (??) v sobotu 30. ledna 2021
- MVDr. Koplík připomněl rozpracovaný návrh řešení úpravy zeleně v okolí pomníku padlých
vojáků z 1. světové války. Po realizaci odkanalizování obce v této lokalitě bychom mohli
přistoupit k řešení zeleně v této lokalitě obce.
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- starosta – na návrhu úpravy tohoto místa pracuje zahradní architektka ing. Nedbalová
z Tučap. Budu se informovat v jaké fázi rozpracovanosti projekt je.
- starosta popřál všem příjemné prožití adventu, veselé Vánoce a do nového roku hlavně
hodně zdraví.
7. Závěr

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis.

Zasedání ukončeno v 17:25 hod.

Dne: 15. 12. 2020

Ověřovatelé:
Ing. Nevřalová Dana ……………………………………
MVDr. Koplík Jaroslav …………………………………….

Miroslav Minařík

Zbyněk Žákovský

místostarosta

starosta
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