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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 8/2017 konaného dne 14. 12. 2017 

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) Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Prusinovice v uplynulém období 2013-2017 

5) Schválení Rozpočtu obce, MŠ a ZŠ pro rok 2018, Rozpočtového výhledu a Odpisových plánů   

6) Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru  

7) Žádosti občanů a spolků 

8) Různé 

9) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: sl. Vybíralová, Mgr. Mach 

 Diskuze:    

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

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

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Kontrola usnesení  

- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 11 a 12/2017 
- Byla zkolaudována stavba MŠ Prusinovice. Provoz zahájen dne 4. 12. 2017, 
- Byla podána žádost o dotaci na II. a III. etapu na projekt „MŠ Prusinovice – stavební úpravy a 

nástavba“ v rámci MŠMT z programu 133 310. Objem podpory 7 500 000 Kč 
- Byl zřízený Dobrovolný svazek obcí Prusinovice a Pacetluky a zároveň zapsán do Rejstříku 

svazků obcí vedeného u Krajského úřadu Zlínského kraje 
- Byla provedena nová výsadba v ulici Přerovská a Pacetlucká kolem nových chodníků 
- Byla získána dotace pro JPO III 77 200 Kč na rok 2017 ze Zlínského kraje 
- Byla odsouhlasena dotace ze Zlínského kraje pro JPO III na rok 2018 ve výši 185 000 Kč 
- Byla získána dotace z Ministerstva zemědělství 128 720 Kč na hospodaření v lesích 
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3. Rozpočtové opatření   

Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 13/2017. 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 13/2017 

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

 

4. Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Prusinovice v uplynulém období 2013-2017 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Zprávu o uplatňování Územního plánu Prusinovice 

v uplynulém období 2013-2017.      

Diskuze:   

Usnesení:  

Usnesení: Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Prusinovice 

v uplynulém období 2013-2017.  

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

5. Schválení Rozpočtu obce, MŠ a ZŠ pro rok 2018, Rozpočtového výhledu a Odpisových plánů 

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

2018.  Návrh rozpočtu na rok 2018 v celkové výši příjmů 19 835 300 Kč a celkové výši výdajů 19 835 

300 Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 28. 11. 2017 do 14. 12. 2017. 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 2018 se závaznými 

ukazateli objem příjmu 19 835 300 Kč, objem výdajů 17 835 300 Kč a financování (splátka) úvěru 

2 000 000,- Kč. 

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

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

na rok 2018. Návrh rozpočtu na rok 2018 v celkové výši příjmů 3 431 000 Kč a celkové výši výdajů 3 

431 000 Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 28. 11. 2017 do 14. 12. 2017. Ve stejném 

termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce.    

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice na rok 2018 se 

závaznými ukazateli objem příjmu 3 431 000 Kč objem výdajů 3 431 000 Kč.   

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

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

rok 2018. Návrh rozpočtu na rok 2018 v celkové výši příjmů 4 156 000 Kč a celkové výši výdajů 4 156 
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000 Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 28. 11. 2017 do 14. 12. 2017. Ve stejném termínu 

byl přístupný i na elektronické úřední desce.    

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice na rok 2018 se 

závaznými ukazateli objem příjmu 4 156 000 Kč objem výdajů 4 156 000 Kč.   

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 2019 až 2021.    

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 2019 

až 2021.      

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

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

2019 až 2020. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice na 

období 2019 až 2020.      

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na období 2019 

až 2020. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na 

období 2019 až 2020.      

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

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

pro rok 2018. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým Účetním odpisovým plánem Základní školy 

Prusinovice pro rok 2018.  

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

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

pro rok 2018. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým Účetním odpisovým plánem Mateřské školy 

Prusinovice pro rok 2018.  

Pro …………7…………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 
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6. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0317275459. V tomto 

dodatku se posouvá doba čerpání z 31. 12. 2017 na 31. 1. 2018.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0317275459, ve kterém se 

upravuje doba čerpání z 31. 12. 2017 na 31. 1. 2018. 

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

 

7. Žádosti občanů a spolků 

 

8. Různé 

- pí. Smolková – součástí výstavby Mateřské školy nebyl výtah?  

- starosta – nebyl součástí projektové dokumentace – v době vzniku PD se o výtahu mluvilo. Později 

se od něj upustilo 

Ing. Mrázek – kdy se budeme bavit o položkovém rozpočtu III. Etapy výstavby mateřské školy, která 

se možná bude dělat na jaře 2018 

- starosta – součástí III. Etapy bude nová krytina staré nerekonstruované budovy MŠ, dále fasáda 

stejné budovy, rovná střecha nad kuchyní bude také v nové verzi, dále vybavení (skříňky do šatny). A 

poslední v této etapě budou zakoupeny 2 multimediální tabule. Cena celkem 2,5 milionu. Tento 

rozsah prací a ceny (položkového rozpočtu) jsou zahrnuty v jíž podané žádosti o dotaci na MSMT. 

Rozsah prací a ceny probrán na pracovním zastupitelstvu, kde všichni s podáním žádosti o dotaci 

souhlasili.  

9. Závěr  

- starosta popřál všem pokojné prožití vánočních svátků a hodně zdaru v novém roce 

 

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

 

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.  

 

Dne 18. 12. 2017  

Ověřovatelé:   

Sl. Vybíralová …………………………………… 

Mgr. Mach  ……………………………………. 
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 MVDr. Koplík Jaroslav                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                            starosta                                                                          


