
1 
 

1 
 

Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2018 konaného dne 7. 6. 2018 

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

usnášeníschopné.  

 Přítomno: 6 zastupitelů, omluven ing. Mrázek 

  

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) Schválení počtu zastupitelů v následujícím volebním období 
6) Schválení stanov Mikroregionu Holešovsko 
7) Schválení OZV – rušení nočního klidu 
8) Plánované investice 
9) Žádosti občanů a spolků 
10) Různé 
11) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: MVDr. Koplík, Mgr. Mach 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: MVDr. Koplík   Pro…..5..........  proti…….…. Zdržel se…1..….. a  

                                                                           Mgr. Mach     Pro ......5......... Proti  ...……Zdržel se…1.... 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Kontrola usnesení  

- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 14/2017 a 1/2018 
- Byl převeden bezplatně pozemek p. č. 356 do majetku obce z majetku Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových  
- Proběhl konkurz na novou paní ředitelku Mateřské školy Prusinovice. Novou ředitelkou 

Mateřské školy se stala Bc. Gabriela Navrátilová 
- Do nabídky kabelové televize byl přidán program Eurosport 2 
- Byl zrekonstruovaný křížek v ulici Pacetlucká za cenu 77 400 Kč (dotace z MZE 54 180 Kč) 
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3. Rozpočtové opatření   

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2018.   

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2018.   

Pro……………6.………….…….. proti…………………………… zdržel se……………………………… 

 

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2017, která byla 

vyvěšena na webových stránkách obce a na úřední desce ode dne 18. května 2018. Obec Prusinovice 

skončila hospodaření za rok 2017 se ziskem 3 463 490,75 Kč.     

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2017. Zároveň 

schvaluje také hospodářský výsledek obce zisk 3 463 490,75 Kč. 

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

 

Návrh: Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet za rok 2017, 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 2017 bez 

výhrad. 

Pro ……………6………..   Proti …………………      zdržel se …………………… 

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřské školy Prusinovice za rok 2017. Mateřská škola hospodařila v roce 2017 se ziskem 49 079,10 

Kč. Vzniklý zisk bude převeden do Rezervního fondu.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové 

organizace Mateřské školy za rok 2017. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Mateřské 

školy - vzniklý zisk 49 079,10  Kč, který bude převeden do Rezervního fondu Mateřské školy.   

Pro …………5………………. Proti …………1……………….. zdržel se ………………………… 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace Základní školy Prusinovice za rok 2017. Základní škola hospodařila v roce 2017 se ziskem 

801,50 Kč. Tento zisk bude převeden do Rezervního fondu Základní školy. 

Diskuze:  
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Usnesení: : Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové 

organizace Základní školy za rok 2017. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Základní školy 

zisk 801,50 Kč, který bude převeden do Rezervního fondu Základní školy. 

 

Pro …………6………………. Proti ………………………….. zdržel se ………………………… 

5.  Schválení počtu zastupitelů v následujícím volebním období 

Návrh: Starosta seznámil zastupitele potřebou schválit počet zastupitelů, kteří budou plnit povinnosti 

zastupitelů v příští volebním období 2018-2022.  

Diskuze: 

Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje ve volebním období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva Obce 

Prusinovice na 7. 

Pro ……..5.……….. proti ………1…………..  zdržel se …………………… 

6.  Schválení stanov Mikroregionu Holešovsko 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu aktualizovaně stanovy Mikroregionu Holešovska, kterého je 

obec Prusinovice členem. Změny se týkají hlavně v souvislosti vejítí v platnost GDPR.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje stanovy Mikroregionu Holešovsko v předloženém znění.   

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

7.  Schválení OZV – rušení nočního klidu 

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu Obecně závaznou vyhlášku, která ošetřuje rušení nočního 

klidu při nejbližších plánovaných kulturních akcích.  

Diskuze:  

 Usnesení: zastupitelstvo schvaluje předloženou OZV – rušení nočního klidu.   

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

8. Plánované investice 

Návrh: Starosta přečetl zastupitelstvu žádost příspěvkové organizace Mateřské školy Prusinovice o 

povolení čerpání finančních prostředků z rezervního a investičního fondu v roce 2018 ve výši 150 000 

Kč. 

Diskuze: Mateřskou školu čeká po rekonstrukci dovybavení a tomuto je plán využít finančních zdrojů, 

kterými MŠ disponuje na investičním fondu 115 254 Kč a rezervním fondu 252 516,42 Kč.   

Usnesení: Zastupitelstvo povoluje příspěvkové organizaci Mateřské škola Prusinovice čerpání 

finančních prostředků z rezervního a investičního fondu v roce 2018 částku do 150 000 Kč.  

Pro ……………5……………. Proti ………………………… Zdržel se …………1……………… 
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Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu nové pokrytí střechy pergoly u kulturního domu. Krytina byla 

poničena dne 19. 3. 2018 a byla na ni uplatněna pojistná událost ve výši 31 000 Kč. Rozpočet překrytí 

pergoly novou krytinou je 130 000 Kč bez DPH.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s překrytím pergoly u kulturního domu novou krytinou za cenu 

130 000 Kč bez DPH.  

Pro ……………6…………… proti ……………………… zdržel se ……………………. 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu realizaci dětského hřiště pod tělocvičnou. Nabídka zahrnuje 8 

herních prvků v rozpočtu 560 000 Kč včetně DPH.   

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s realizací – nainstalováním herních prvků na dětském hřišti pod 

tělocvičnou v celkové ceně 560 000 Kč včetně DPH.  

Pro …………5……….. proti …………1………. Zdržel se ………………. 

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu realizaci opravy opěrné zídky a plotu v zahradě základní 

školy. Předpokládaný rozpočet je 110 000 Kč včetně DPH.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s realizací opravy opěrné zídky a oplocení v zahradě základní školy 

za cenu 110 000 Kč včetně DPH.  

Pro …………6…………… proti …………………….. zdržel se ……………………….  

Návrh: Starosta navrhuje ošetření 10 ks stromů Jírovců (kaštanů) v ulici Hlavní.  Ošetření spočívá 

v provedení zdravotního řezu, bezpečnostního řezu a lokální redukce přetížených větví. Následovat 

bude ošetření proti klíněnce jírovcové injektáží. Cena za popsané ošetření je 65 000 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s ošetřením 10 ks Jírovců v ulici Hlavní provedení zdravotního a 

bezpečnostního řezu a lokální redukce přetížených větví a následného ošetření stromů proti klíněnce 

za cenu 65 000 Kč včetně DPH.  

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

  

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu zakoupení 10 stolů a 40 židlí do nově opravené místnosti 

pekla v budově kulturního domu. Rozpočet je 85 000 Kč bez DPH.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s nákupem 10 ks stolů a 40 ks židlí za cenu 85 000 Kč bez DPH do 

místnosti pekla v budově kulturního domu.  

Pro …………6………………. Proti ……………………………. Zdržel  ……………………………   
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8. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta přečetl žádost manželů Měrkových o zájmu koupit pozemek p. č. 1502/3 o výměře 

243 m2.  Manželé Měrkovi touto žádostí reagují na zveřejněný záměr o prodeji vyvěšený dne 13. 4. 

2018 na úřední desce obce.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1502/3 v k. ú. Prusinovice o celkové 

výměře 243 m2 manželům Aleši a Ladislavě Měrkovým za cenu 20 Kč za m2 a pověřuje starostu 

sepsáním kupní smlouvy.  

Pro ……6………….. proti ……………………. Zdržel se …………………….  

 

Návrh: Starosta přečetl žádost pánů Lubomíra Belfína a Františka Šišky o zájmu koupit pozemek p. č. 

1502/2 o výměře 179 m2.  Oba touto žádostí reagují na zveřejněný záměr o prodeji vyvěšený dne 13. 

4. 2018 na úřední desce obce.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1502/3 v k. ú. Prusinovice o celkové 

výměře 179 m2 pánům Lubomíru Belfínovi a Františku Šiškovi za cenu 20 Kč za m2 a pověřuje starostu 

sepsáním kupní smlouvy.  

Pro ………6……….. proti ……………………. Zdržel se …………………….  

 

Návrh: Starosta přečetl žádost paní Jitky Šimkové o zájmu koupit pozemek p. č. 1032 o výměře 200 

m2.  Paní Šimková reaguje na zveřejněný záměr o prodeji vyvěšený dne 13. 4. 2018 na úřední desce 

obce. Uvedený pozemek paní Šimková využívá dlouhé roky jako zahradu.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1032 v k. ú. Prusinovice o celkové výměře 

200 m2 paní Jitce Šimkové za cenu 20 Kč za m2 a pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy.  

Pro ………6……….. proti ……………………. Zdržel se …………………….  

Návrh: Starosta přečetl žádost pana Krejčího Karla ml. o zájmu koupit pozemek p. č. 1150/1 o výměře 

44 m2.  Pan Krejčí reaguje na zveřejněný záměr o prodeji vyvěšený dne 18. 5. 2018 na úřední desce 

obce. Uvedený pozemek pan Krejčí využívá dlouhé roky jako zahradu.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1150/1 v k. ú. Prusinovice o celkové 

výměře 44 m2 panu Krejčímu Karlovi ml. za cenu 20 Kč za m2 a pověřuje starostu sepsáním kupní 

smlouvy.  

Pro ………6……….. proti ……………………. Zdržel se …………………….  

 

Návrh: Starosta přečetl žádost MVDr. Vrzala o povolení vybudování vjezdu ze zámkové dlažby k domu 

č. p. 140.  
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Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo povoluje MVDr. Vrzalovi vybudování vjezdu ze zámkové dlažby k domu č. p. 

140. V případě potřeby opravy sítí pod tímto vjezdem má obec právo vjezd rozebrat.  

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

Návrh: Starosta přečet žádost manželů Bradíkových o povolení vybudování nového parkovacího 

místa před jejím domem č. p. 312 na obecním pozemku p. č. 407.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo povoluje manželům Bradíkovým vybudování parkovacího místa ze 

zatravňovací betonové dlažby k domu č. p. 312 na pozemku p. č. 407. V případě potřeby opravy sítí 

pod tímto parkovacím místem má obec právo vjezd rozebrat.  

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

Návrh: Starosta přečetl žádost manželů Krausových, kteří žádají o povolení rekonstrukci chodníku a 

vybudování parkovacího místa na obecním pozemku p. č. 1468 k jejímu rodinnému domu č. p. 192 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí chodníku a vybudování parkovacího místa 

z rozebíratelné zámkové dlažby. V případě potřeby opravy sítí má obec právo tento chodník a vjezd 

rozebrat.   

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

Návrh: Starosta přečetl žádost sl. Simony Nelešovské o vybudování příjezdové cesty ke garáži u 

bytového domu č. p. 344.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo povoluje sl. Simoně Nelešovské vybudování příjezdového vjezdu ke garáži u 

bytového domu p. č. 344. Zastupitelstvo ukládá zmíněný vjezd vybudovat ze zapuštěných 

zatravňovacích dlaždic. V případě potřeby opravy sítí má obec právo tento vjezd rozebrat.  

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

Návrh: Starosta přečetl žádost Římskokatolické farnosti v Prusinovicích o finanční příspěvek 50 000 Kč 

na opravu varhan v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích 

Diskuze: p. Smolková – navrhuje 100 000 Kč 

Starosta – budeme hlasovat o částce 50 000 Kč tak jak již bylo dříve domluveno s příjemcem dotace a 

tak jak s touto navrhovanou částkou souhlasilo celé zastupitelstvo na pracovním zasedání 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s dotací 50 000 Kč Římskokatolické farnosti v Prusinovicích na 

opravu varhan v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích.  

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

 

Návrh: Starosta přečetl žádost farního sboru českobratrské církve evangelické v Prusinovicích o 

finanční příspěvek na výměnu krytiny na objektu fary.  
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Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s dotací 50 000 Kč farnímu sboru českobratrské církvi evangelické 

v Prusinovicích na výměnu krytiny fary.  

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

9. Různé 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu z důvodu včasnosti vyvěšení rozpočtových změn na úřední 

desku obce následující usnesení:  Zastupitelstvo pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových 

změn v objemu do 500 000 Kč v jednotlivém případě a v případě přesunů v rozpočtu bez zvýšení 

objemu příjmů a výdajů bez omezení.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn v objemu do 

500 000 Kč v jednotlivém případě a v případě přesunů v rozpočtu bez zvýšení objemu příjmů a výdajů 

bez omezení. V případě nepřítomnosti (nemoc) pověřuje místostarostu.  

Pro ………5………. Proti ………………….. zdržel se ………1………..  

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Plán rozvoje sportu obce Prusinovice 2018-2022.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený „Plán rozvoje sportu obce Prusinovice 2018-2022.  

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

 

Starosta seznámil přítomné s proběhlým konkurzem na novou ředitelku Mateřské školy Prusinovice. 

Novou paní ředitelkou je Bc. Gabriela Navrátilová.  

Starosta pozval všechny na Pohádkový les, který se koná tuto sobotu v lese Hrádek.  

Starosta a Mgr. Mach pozval všechny přítomné na oslavy 130. let od založení hasičského sboru, které 

se bude konat 6. a 7. července.  

Mgr. Mach – na setkání se seniory pozvána dětská dechová hudba Moravanka Hulín.  

 

10. Závěr   

 Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

 

Zasedání ukončeno v 18:02 hod.  

 

Dne:  12. 6. 2018    
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Ověřovatelé:   

MVDr. Koplík …………………………………… 

Mgr. Mach  ……………………………………. 

 

 

 

 

 MVDr. Koplík Jaroslav                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                            starosta                                                                          


