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Obec Prusinovice
Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644

Zpráva o hospodaření obce za rok 2016
Název obce: Prusinovice
Adresa:
Zámčisko č. 350, 768 42 Prusinovice
IČO: 00 287 644
Rozloha katastru:
1071 ha
Počet obyvatel
k 1. lednu 2016:
1 228 osob
k 31. prosinci 2016:
1 216 osob
narozeno:
14 dětí
zemřelo:
16
osob
přihlášeno:
7 osob
odhlášeno:
17 osob
Z celkového počtu tvoří 598 muži,(muži nad 15 let 496), 618 ženy (z toho nad 15 let 517).
Členství ve sdruženích: Mikroregion Holešovsko
Sdružení měst a obcí východní Moravy
Svazek obcí pro hospodaření s odpady
MAS - Partnerství Moštěnka
Obecní úřad:
Funkci účetní - hospodářky OÚ vykonávala paní Tkadlčíková Irena na plný pracovní úvazek.
Obec účtuje v podvojném účetnictví. Účetní operace provádí hospodářka obce po schválení
starostou nebo místostarostou obce. Účetnictví je zpracováváno v počítačovém programu
GORDIC. Obec má účet u České spořitelny, a.s. a u ČNB Brno. Na plný úvazek jako
administrativní pracovnice pracuje paní Božena Hulenková, která zároveň vykonává funkci
knihovnice.
Pracovníci obce:
Úklid a údržbu obce prováděla obec vlastními silami. Tuto činnost vykonávali pracovníci ve
stálém pracovním poměru – 3 muži a 2 ženy. Část roku zaměstnávala Obec Prusinovice 3
pracovníky VPP, na které obec dostala příspěvek od Úřadu práce 129 901,- Kč. Nárazové
zvýšené množství práce bylo řešeno brigádníky v rámci DPP.
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Majetek obce
Veškerý majetek obce byl řádně zinventarizován, o průběhu a výsledcích jednotlivých
inventur byl pořízen záznam.
Během roku byl pohyb s pozemky a to jak ve směru prodeje, tak i ve směru nákupu.
Všem prodejům obecního majetku předcházelo zveřejnění záměru dle zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly schváleny na veřejných zasedáních zastupitelstva.
Nejvýraznější akce v roce 2015:
Byla koupena budova Vinárny č. p. 26 za 200 000,- Kč, koupena budova Oficíny č. p. 202 za
cenu 100 000,- Kč. Do správy obce bylo zakoupeno rozmetadlo soli na obecní komunikace
v zimním období za částku 27 000,- Kč. Do pohostinství v Kulturním domě byla zakoupena
registrační pokladna za cenu 33 000,- Kč. Byla kompletně opravena místnost bývalé knihovny
ve sklepě Kulturního domu (topení, elektrické rozvody a svítidla, nová podlaha) za 211 000,Kč. Do stejné místnosti zakoupené nové stoly za cenu 26 426,- Kč. V Kulturním domě byla
zároveň vybroušena a nalakována podlaha ve velkém sále a podium za cenu 117 000,- Kč.
V budově Základní školy byla odstraněna stará podlaha a položena podlaha nová
v místnostech sborovny a jídelny za 57 356,- Kč. Byla zpevněna cesta asfaltovými výfresky
mezi ulicí Lesní a obchvatem kolem obce za cenu cca 30 000,- Kč. Byla vypracovaná
projektová dokumentace na nástavbu Mateřské školy za cenu 109 000,- Kč. Na začátku roku
byl vypracován strategický dokument obce Plán rozvoje obce za cenu 20 000,- Kč. Na
dětském hřišti byla provedena demolice nestabilní opěrné zídky a v ulici K Hrádku vyřešen
problém z přívalovou vodou za celkovou cenu prací 223 000,- Kč. V závěru roku byly
zakoupeny vánoční ozdoby za cenu 59 072,- Kč. Poslední vyfakturovanou a proplacenou
investicí obce Prusinovice byla realizace 3 etapy výměny kabelu veřejného osvětlení za cenu
1 653 000,- Kč.
Celkem bylo tedy v roce 2016 proinvestováno v investičních akcích 2 865 854,- Kč.
V obecních lesích bylo vysazeno 4 950 sazenic dubu letního. Bylo vystaveno 600 m oplocenek
kolem mladého porostu. Celkem bylo ošetřeno vyžínáním v mladém porostu 4,5 ha.

Hospodářská činnost obce
K 31. 12. 2016 skončila obec hospodaření v hlavní činnosti se ziskem

2 972 804,22,- Kč

K 31.12. 2016 skončila obec v hospodaření v hospodářské činnosti se ztrátou 1
Celkem tedy Obec Prusinovice v roce 2016 hospodařila se ziskem

Hospodářská činnost obce je účtována na účtech 5XX a 6XX.

283 278, 07,- Kč.

1 689 510,15,- Kč
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Obec provozuje hospodářskou činnost

- hostinská činnost v provozovně kulturní dům,
- kabelová televize
- lesní hospodářství
Pro hospodářskou činnost je zřízen samostatný účet u ČS.

Hospodářská činnost skončila ztrátou ve výši 1 283 278, 07,- Kč
Zisk z lesů
149 857, 43,- Kč
kabelová televize
- 166 713,70,- Kč (doplatek cs filmu 14, 15, 16 - 103 158 Kč)
Výsledek na KD: ztráta: - 1 266 421, 80,- Kč (rekonstrukce místnosti knihovny a lakování podlahy sál +
podium 354 000,- Kč)

-

Z toho energie 588 239,45,- Kč
Náklady na mzdy 920 784 Kč

V hlavní činnosti hospodařila obec Prusinovice se ziskem 2 972 804,22,- Kč.
Celkový zisk činí 1 689 510,15,- Kč.
Zbývající částky bankovních půjček a úvěrů k 31.12. 2016
na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 2 928 749,- Kč.

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12. 2016
Na účtu hlavní činnosti u čs ………………………. 5 254 603,01 Kč
Na účtu ČNB
……………………… 1 079 109,89 Kč
Na účtu hosp. činnosti u čs …………………………. 58 474,39 Kč
Celkem ……………………………………………….6 333 712,96 Kč
Přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno kontrolním oddělením KÚ Zlínského kraje.
Kontrola proběhla ve dvou termínech: 25. 10. 2016 a ukončena 21. 4. 2017
Rozsah přezkoumání je dán ustanovením:
• zákona 420/04 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí
• zákona 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
• zákona 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
• zákona 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Při kontrole přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají
závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. zákona č. 420/2004 sb.
Celá zpráva o přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí na OÚ Prusinovice.
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Příspěvkové organizace
Obec má zřízeny dvě příspěvkové organizace:
Mateřská škola Prusinovice, okres Kroměříž
sídlo: Zámčisko 170, 768 42 Prusinovice
IČO: 70988391
Hospodaření v roce 2016
Výsledek hospodaření zisk ve výši 21 143 Kč, který byl převeden do rezervního fondu.
Základní škola Prusinovice, okres Kroměříž
sídlo: Hlavní č. 78, 768 42 Prusinovice
IČO: 70988421
Hospodaření v roce 2016
Výsledek hospodaření ztráta ve výši 13 886,87 Kč, která byla uhrazena z prostředků Rezervního
fondu Základní školy Prusinovice.
Kontrolní činnost v oblasti finanční:
Předseda kontrolního výboru František Mikeška. Na konci roku byla provedena inventarizace
obecního majetku

Zbyněk Žákovský
starosta obce

