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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 3/2022 konaného dne 16. 6. 2022 

Starosta zahájil zasedání v 17:00  hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je 

usnášeníschopné.  

 Přítomno: 6 zastupitelů, omluvena pí. Smolková, p. Minařík opustil zasedání po bodu č. 1 

VZZ z důvodu vyhlášení požárního poplachu, od této chvíle přítomno 5 zastupitelů. 

  

 
                                                   Program VZZ  

 

1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu  

2) Kontrola usnesení  

3) Rozpočtová opatření  

4) Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce, MŠ a ZŠ  

5) Plánované investice  

6) Žádosti občanů a spolků  

7) Různé  

8) Závěr  
 

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: Ing. Nevřalová, Mgr. Mach 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: ing. Nevřalová   Pro……...6......  proti……..…. Zdržel se…......      

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

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Kontrola usnesení  

- Byla provedena a zaúčtována rozpočtová opatření č. 3, 4, 5 a 6/2022 
- Byla prodána hasičská Avie A31T-K CAS8 obci Mysločovice za cenu 100 000,- Kč s DPH 
- Proběhlo výběrové řízení na stavbu realizace zasíťování nové zástavby na spojnici ulic Díly a 

Trávník (ulice prozatím s pracovním názvem Na Větřáku) 
- Byl zřízen mobilní rozhlas Munipolis, do kterého se může každý občan Prusinovic 

zaregistrovat a přijímat tak zveřejněné zprávy přes tuto aplikaci ve svém telefonu či mailu 
- Obecní Zpravodaj začal vycházet v celobarevném provedení 
- Byla dodána pro potřeby záchranného systému v Prusinovicích cisternová automobilová 

stříkačka za cenu 7,8 milionu Kč 
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-  Byl zakoupen sekací traktor od firmy Wiskonzin, typové označeni Buldog za cenu 495 000,- 
Kč včetně DPH 
 
 

3. Rozpočtová opatření   

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 a 10/2022.   

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 a 10/2022.   

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

 

4. Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce, MŠ a ZŠ za rok 2021 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2021, která byla 

vyvěšena na webových stránkách obce a na úřední desce ode dne 1. června 2022. Obec Prusinovice 

skončila hospodaření za rok 2021 se ziskem 4 228 906,01 Kč.     

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2021. Zároveň 

schvaluje také hospodářský výsledek obce zisk 4 228 906,01 Kč. 

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

 

Návrh: Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet za rok 2021, 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 2021 bez 

výhrad. 

Pro …………5…………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřské školy Prusinovice za rok 2021. Mateřská škola hospodařila v roce 2021 se ziskem 1 670,41 

Kč. Vzniklý zisk bude převeden do Rezervního fondu.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové 

organizace Mateřské školy za rok 2021. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Mateřské 

školy zisk 1 670,41 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že vzniklý zisk ve výši 1 670,41 Kč bude převeden do 

Rezervního fondu Mateřské školy. 

 

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

organizace Základní školy Prusinovice za rok 2021. Základní škola hospodařila v roce 2021 se ziskem 

131 190,- Kč. Zisk bude převeden do Rezervního fondu Základní školy. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové 
organizace Základní školy za rok 2021. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Základní školy 
zisk 131 190,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo o převedení zisku ve výši 131 190,- Kč do Rezervního fondu 
Základní školy. 
 

Pro …………5………………. Proti ………………………….. zdržel se ………………………… 

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady – 

Bystřice pod Hostýnem, jejímž členem obec Prusinovice je.  

Zastupitelstvo: Bere na vědomí 

  

5. Plánované investice 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu provedení oprav výtluků a propadů v obecních komunikacích, 

dále výměnu propadlých či poškozených kanalizačních vpustí a deklů. Dále bude v místech 

popraskaných komunikací provedena zálivka prasklin, aby bylo zamezeno vodě do těchto prasklin 

vtékat. Kolem hospody u Bělíčků bude doasfaltovaná komunikace až k budově, tak aby mohl být 

následně proveden nástřik parkovacích stání na komunikaci pod Mateřskou školou. Investice do 

oprav komunikací v obci je do 1 milionu Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s investicí ve výši do 1 000 000,- Kč na celkovou opravu 

obecních komunikací a kanalizačních vpustí.  

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

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s proběhlým výběrovým řízením na stavbu ZTV pro RD. V této 

stavbě dojde k zasíťování a výstavbě komunikace u 7 stavebních parcel na spojnici ulic Díly a Trávník. 

Výběrové řízení vyhrála firma SISKO spol. s r. o. s nejnižší cenovou nabídkou 5 892 507,71 Kč bez DPH. 

Cena s DPH je tedy 7 236 318,42 Kč.   

Zahájení prací by mělo začít 1. července 2022. Zasíťování proběhne v letošním roce. Stavba 

komunikace pak v první polovině roku 2023.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s investicí 7 236 318,42 Kč na stavbu ZTV pro RD a zároveň souhlasí 

s realizátorem stavby firmou SISKO spol. s r. o.. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o 

dílo.  

Pro ……………5……………….. Proti …………………………… Zdržel se ………………………………  
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Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu investici do 1 milionu korun do úprav v budově Mateřské 

školy. V MŠ dojde k vytvoření třetí třídy, a tu je zapotřebí vybavit. V investici je zahrnuto vybavení, 

interaktivní tabule, dovybavení sociálního zařízení. Dle požadavku krajské hygienické stanice dojde 

k rozbourání schodiště ve sklepě a vystaví se nové schodiště. Musí se alespoň částečně vyřešit 

problém s vlhnoucím zdivem (chemická injektáž, rekuperace vzduchu).  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s investicí do 1 milionu korun do budovy mateřské školy.  

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje pro JPO III ve 

výši 126 000,- Kč. Tato částka bude použita na nákup věcných prostředků požární ochrany. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje č. 

D/1293/2022/KH a pověřuje starostu jejím podpisem.  

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

 

Návrh: Starosta – jsme na konci čtyřletého období platnosti Zprávy o uplatňování územního plánu 

Prusinovice. K jednání se Stavebním úřadem je zapotřebí určit zastupitele, který v této věci bude 

s tímto úřadem jednat.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm.  f) zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění zastupitele Zbyňka 

Žákovského pro plnění úkolů při pořizování územně plánovací dokumentace obce a jejích změn v 

rozsahu příslušných ustanovení stavebního zákona.   

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

Návrh: Starosta navrhuje doplnit svítidla veřejného osvětlení do ulice Díly. Dojde k doplnění svítidel o 

7 světelných bodů s novým rozvodem vedení veřejného osvětlení tam, kde vedení doposud nebylo 

umístěno.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s doplněním nových světelných bodů v ulici Díly za navrhovanou 

cenu do 400 000,- Kč.  

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

  

Návrh: Starosta navrhuje uspořádat při Sjezdu rodáků dobrovolnou charitativní sbírku pro 

sedmiletého Olivera Pechala z Vizovic. Zároveň do této sbírky navrhuje zastupitelstvu přispět 

z obecního rozpočtu 30 000,- Kč. Přispění do této sbírky je podmínkou odehrání charitativního zápasu 
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Šachtar bo Ostrava – fotbalového týmu složeného ze známých sportovních osobností. Tímto se 

fotbalový tým zříká své odměny.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pořádáním charitativní sbírky pro Olivera Pechala při konání akce 

Sjezd rodáků. Charitativní akce se v Prusinovicích bude konat v termínu od 2. do 11. července 2022. 

Zároveň zastupitelstvo souhlasí s přispěním do této sbírky částkou 30 000,- Kč z obecního rozpočtu.  

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

 

6. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta představil zastupitelům žádost o dotaci Římsko-katolické farnosti ve výši 50 000,- Kč. 

Tato částka bude použita na opravu a oplechování štítové zdi na budově fary v Prusinovicích.       

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční částky 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti na 

opravu a oplechování štítové zdi na budově fary v Prusinovicích.  

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

 

Návrh: Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Stojaníka, který žádá o povolení vybudování 

vjezdu ke svému domu č. p. 237 v ulici Pacetlucká. Zbývající, doposud používaná, plocha před tímto 

rodinným domem bude uvedena do původního stavu (odebrání dnes umístěného kamení, dosypání 

zeminy a vysazen trávník).  

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu před vraty RD č. p. 237 ze zatravňovacích 

dlaždic, které budou zafixovány obrubníkem. Zároveň dojde k odstranění kamení a štěrku před tímto 

domem, bude dosypána zemina a zasetý nový trávník. V případě poruchy sítí může být vjezd 

rozebrán pro případnou opravu.  

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost o finanční výpomoc pro rok 2022 od Charity Holešov. 

Charita momentálně zajíždí ke 2 občanům Prusinovic.   

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finanční výpomoci Charitě Holešov ve výši 10 000,- 

Kč pro rok 2022.   

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost o finanční příspěvek Linky bezpečí, z. s.  

Diskuze:  ODLOŽENO 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem pro Linku bezpečí, z. s. ve výši ……………. Kč.  
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Pro ………………………. Proti ……………………. Zdržel se …………………………..  

 

7. Různé 

Návrh: Starosta přečetl zastupitelstvu žádost Základní školy Prusinovice o udělení výjimky z počtu 

žáků pro školní rok 2022/2023. Výjimka je požadovaná z důvodu nižšího průměrného počtu žáků, než 

je přípustný dle § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky. 

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo uděluje výjimku Základní škole Prusinovice z počtu žáků pro rok 2022/2023 

na 66 žáků. Průměrný počet na jednu třídu bude 13,2 žáků. 

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

 

 

- starosta pozval všechny na Sjezd rodáků, který se koná od 4. do. 6. července. Součástí sjezdu rodáků 

bude slavnostní otevření hasičské zbrojnice a svěcení nového hasičského auta. Pořádaný sjezd bude 

doprovázen kulturními i sportovními událostmi.  

 

MVDr. Koplík – upozornil na nevhodné parkování aut a umístění autovraků, skládky dřeva či stavební 

suti na obecních pozemcích. Veřejné prostranství by mělo být čisté a upravené.  

 

8. Závěr   

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

Zasedání ukončeno v 17:25 hod.  

Dne: 21. 6. 2022     

Ověřovatelé:   

 

Ing. Nevřalová …………………………………… 

Mgr. Mach  ……………………………………. 

 

 

 Miroslav Minařík                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                        starosta                                                                          


