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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 7/2018 konaného dne 13. 12. 2018
Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Přítomni: 6 zastupitelů, omluvena pí. Smolková
Program VZZ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod a volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření
Schválení Rozpočtu obce, MŠ a ZŠ pro rok 2019, Rozpočtového výhledu a Odpisových plánů
Plánované investice
Žádosti občanů a spolků
Různé
Závěr

Diskuze:
Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.
Pro…........6...............

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

Volba ověřovatelů zápisu
Návrh: p. Bečka, p. Minařík
Diskuze:
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Bečka a p. Minařík
Pro ………5……………… Proti ……………………… Zdržel se …………1……………

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.
2. Kontrola usnesení
-

Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 9/2018.
Byla dokončena nová výsadba v ulici Holešovská
Byla získaná dotace ve výši 419 298,- Kč pro mateřskou školu v programu Šablony II
Byl získán grant UE 15 000 eur na zasíťování obce Free signálem internetového pokrytí
Byla získána dotace ve výši 30 380 Kč od Zlínského kraje na činnost JSDHO
Byla získána dotace ve výši 120 150 Kč od Zlínského kraje na obnovu lesního porostu
v obecních lesích
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3. Rozpočtové opatření
Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 10/2018.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 10/2018
Pro……………6………….…….. proti…………………………… zdržel se………………………………

4. Schválení Rozpočtu obce, MŠ a ZŠ pro rok 2019, Rozpočtového výhledu a Odpisových plánů
Návrh: Starosta seznámil přítomné s vyvěšením navrhovaného rozpočtu obce Prusinovice pro rok
2019. Návrh rozpočtu na rok 2019 v celkové výši příjmů 16 508 300 Kč a celkové výši výdajů 16 508
300 byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 27. 11. 2018 do 13. 12. 2018. 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 2019 se závaznými
ukazateli objem příjmu 16 508 300 Kč, objem výdajů 15 608 300 Kč a financování (splátka) úvěru 900
000,- Kč.
Pro ……..…6…….. proti ………………….. zdržel se ……………………
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice, okres Kroměříž
na rok 2019. Návrh rozpočtu na rok 2019 v celkové výši příjmů 4 859 500,- Kč a celkové výši výdajů
4 859 500,- Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 27. 11. 2018 do 12. 12. 2018. Ve stejném
termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice na rok 2019 se
závaznými ukazateli objem příjmu 4 859 500,- Kč objem výdajů 4 859 500,- Kč.
Pro ……..6……..proti ………………….. zdržel se ……………………
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice, okres Kroměříž na
rok 2019. Návrh rozpočtu na rok 2019 v celkové výši příjmů 5 029 000,- Kč a celkové výši výdajů
5 029 000,- Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 27. 11. 2018 do 12. 12. 2018. Ve stejném
termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice na rok 2019 se
závaznými ukazateli objem příjmu 5 029 000,- Kč objem výdajů 5 029 000,- Kč.
Pro ……..6……….. proti ………………….. zdržel se ……………………

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 2020 až 2022.
Diskuze:
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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
2020 až 2021.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice na
období 2020 až 2021.
Pro ………6…………….. Proti …………………

zdržel se ……………………

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na období 2020
až 2021.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na
období 2020 až 2021.
Pro ………6…………….. Proti …………………

zdržel se ……………………

Návrh: starosta předložil zastupitelům aktualizovaný Účetní odpisový plán Základní školy Prusinovice
pro rok 2019.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým Účetním odpisovým plánem Základní školy
Prusinovice pro rok 2019.
Pro ………6…………….. Proti …………………

zdržel se ……………………

Návrh: starosta předložil zastupitelům aktualizovaný Účetní odpisový plán Mateřské školy Prusinovice
pro rok 2019.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým Účetním odpisovým plánem Mateřské školy
Prusinovice pro rok 2019.
Pro ………6…………….. Proti …………………

zdržel se ……………………

5. Plánované investice
Návrh: starosta navrhuje zastupitelstvu podat žádost o dotaci na projekt „Prusinovice – odstavné
plochy v ulici Podzahradí“.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rok 2019
z podprogramu Podpora obnovy rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210C Podpora obnovy
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staveb a zařízení dopravní infrastruktury pro projekt „Prusinovice – odstavné plochy v ulici
Podzahradní“
Pro ………6………………… Proti …………………….. Zdržel se ……………………….
Návrh: starosta navrhuje zastupitelstvu podat žádost o dotace u MMR na projekt „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice v obci Prusinovice“.
Diskuze: starosta – jedná se o rekonstrukci stávající hasičské zbrojnice s přístavbou garáže pro
hasičské auto v místě půlky stavby vinárny. Celý objekt bude zateplený a překrytý novou střechou.
V projektu je zahrnuto částečně i vybavení budovy.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rok 2019
z podprogramu Podpora obnovy rozvoje venkova pro dotační titul 117d8219E Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov pro projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Prusinovice“
Pro ………6……………. Proti ……………………… Zdržel se …………………………
Návrh: starosta navrhuje zastupitelstvu podat žádost o dotaci u MMR na projekt „MŠ Prusinovice –
stavební úpravy a nástavba – III. etapa“
Diskuze: starosta – ve III. Etapě jde o dokončení celkové rekonstrukce MŠ (fasáda staré budovy,
výměna střešní krytiny, část nové elektroinstalace ve staré budově s kazetovým stropem a novými
svítidly, 2 x interaktivní tabule pro výuku dětí v MŠ).
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR na rok 2019
z podprogramu Podpora obnovy rozvoje venkova pro dotační titul 117d8219E Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov pro projekt „MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba – III. etapa“
Pro ………6………… Proti ………………….. Zdržel se ……………………….
Návrh: starosta navrhuje nechat vypracovat studii na stavbu knihovny na místě nynější masny, která
je v majetku obce. Nabídková cena této studie je 23 000 Kč.
Diskuze:
Usnesené: Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním studie knihovny za cenu 23 000,- Kč.
Pro ………6……………….. Proti …………………….. Zdržel se ……………………………..
Návrh: starosta navrhuje zrekonstruovat zasedací místnost v budově obecního úřadu při potřeby
obce. Rekonstrukce by se týkala nového topení, podlahy, elektroinstalace, zednických prací a
vybavení. Navrhovaná cena je 200 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí zasedací místností v prvním patře obecního úřadu za
cenu 200 000 Kč.
Pro ………6…………….. Proti ………………………. Zdržel se ……………………….
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6. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl nabídku k prodeji obecního pozemku p. č. 1011 o výměře 30m2, který se
nachází ve dvoře rodinného domu č. p. 151. Veřejný záměr tohoto prodeje byl vyvěšen zákonných 15
dnů.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 1011 o výměře 30 m2 za cenu
20 Kč za m2 ing. Kristýně Markové a Bc Barboře Markové a pověřuje starostu podepsáním kupní
smlouvy.
Pro ……………6…………… Proti …………………………….. Zdržel se …………………………………

7. Různé
- starosta dal příkaz k inventarizaci obecního majetku.
- Mgr. Mach pozval přítomné na adventní koncert konaný následující neděli 16. prosince v 16 hodin
v evangelickém kostele. Vystoupí zde pěvecký soubor Moravské děti.

8. Závěr
- starosta popřál všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků a hodně sil a zdravá do nového
roku.
- starosta pozval všechny přítomné na obecní ples, který se bude konat v sobotu 19. ledna 2019.

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis.

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.
Dne 20. 12. 2018

Ověřovatelé:
p. Bečka ……………………………………
p. Minařík …………………………………….

Miroslav Minařík

Zbyněk Žákovský

místostarosta

starosta
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