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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 3/2021 konaného dne 10. 6. 2021
Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Přítomno: 6 zastupitelů, omluven MVDr. Koplík

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

Úvod a volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření
Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce, MŠ a ZŠ za rok 2020
Plánované investice
Žádosti občanů a spolků
Různé
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
-

Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 3 a 4/2021.
Byla podepsaná Smlouva o dílo na nákup cisternové automobilové stříkačky

3. Rozpočtové opatření
Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6/2021.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6/2021.
Pro……………6………….…….. proti…………………………… zdržel se………………………………
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4. Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce, MŠ a ZŠ za rok 2020
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2020, která byla
vyvěšena na webových stránkách obce a na úřední desce ode dne 24. května 2021. Obec Prusinovice
skončila hospodaření za rok 2020 se ziskem 5 079 971,68 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2020. Zároveň
schvaluje také hospodářský výsledek obce zisk 5 079 971,68 Kč.
Pro …………6.…………….. Proti ……………………….. Zdržel se ……………………………

Návrh: Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet za rok 2020, 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 2020 bez
výhrad.
Pro …………6………….. Proti …………………

zdržel se ……………………

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace
Mateřské školy Prusinovice za rok 2020. Mateřská škola hospodařila v roce 2020 se ziskem
23.098,68,-Kč. Vzniklý zisk bude převeden do Rezervního fondu.
Diskuze:
Usnesení: : Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové
organizace Mateřské školy za rok 2020. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Mateřské
školy zisk 23.098,68,-Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že vzniklý zisk ve výši 23.098,68,-Kč bude převeden
do Rezervního fondu Mateřské školy.

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové
organizace Základní školy Prusinovice za rok 2020. Základní škola hospodařila v roce 2020 se ziskem
105 583,31,-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 2020. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Základní školy
zisk 105 583,31,-Kč. Zastupitelstvo rozhodlo o převedení zisku ve výši 105 583,31,-Kč do
Rezervního fondu Základní školy.
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Pro …………6………………. Proti ………………………….. zdržel se …………………………

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady –
Bystřice pod Hostýnem jejíž členem obec Prusinovice je.
Zastupitelstvo: Bere na vědomí

5. Plánované investice
Návrh: starosta navrhuje zastupitelstvu provedení celkové rekonstrukce lovecké vily na Hrádku.
V pracích je zahrnuta oprava zdiva, odstranění starých nátěrů a opatření vily nátěry novými, svislých i
vodorovných konstrukcí. Dále vybudování vnitřního schodiště do 1. NN podlaží. Dojde k opravě
klempířských i truhlářských konstrukcí. Ve vnitřních prostorách dojde k odstranění starých maleb a
po opravě zdiva provedení malby nové. Rozpočet akce je 542 000,- Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s investicí ve výši 542 000,- Kč včetně DPH na celkovou
rekonstrukci lovecké vily v lese Hrádek v majetku obce Prusinovice.
Pro …………6…………. Proti ………………………. Zdržel se ……………………..

6. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek pro rok 2021 ve výši
50 000,- Kč. Částka bude použita na výměnu oken na faře v Prusinovicích ze strany od zahrady.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční částky 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti na
výměnu oken na budově fary v Prusinovicích ze strany od zahrady.
Pro …………6…………. Proti …………………….. Zdržel se ……………………….

Návrh: Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Kolaříka o odkoupení obecního pozemku p. č. 900 o
výměře 2 338 m2. V době od 26. 4. 2021 do 12. 5. 2021 visel na úřední desce veřejný záměr o záměru
obce prodat výše uvedený pozemek. Jediným zájemcem je pan Kolařík, který respektuje cenu 50 Kč
za m2. Celková cena tedy činní 116 900,- Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 900 o výměře 2 338 m2 za
celkovou cenu 116 900,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Pro …………6……….. Proti ………………………. Zdržel se ………………………..
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Návrh: Starosta přečetl žádost slečny Tkladlčíkové Michaely a pana Marka Fojtíka, kteří si žádají o
povolení vybudování vjezdu k rodinnému domu č. p. 356 v ulici K Hrádku.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu k RD č. p. 356 v ulici K Hrádku. Vjezd bude
vybudovaný z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu odstranit.
Pro ……………6…………. Proti …………………………. Zdržel se ………………………….

Návrh: Starosta přečetl žádost paní Tobolíkové, které žádá o povolení rekonstrukce vjezdu ke svému
rodinnému domu č. p. 300 v ulici Holešovská.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí vjezdu k RD č. p. 300 v ulici Holešovská. Vjezd bude
vybudovaný z rozebíratelné dlažby tak aby v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu odstranit.
Pro …………6……………. Proti …………………………. Zdržel se ………………………….

Návrh: Starosta přečetl žádost pana Bradíka a sl. Manišové, který žádá o povolení vybudování vjezdu
ke svému rodinnému domu č. p. 134 v ulici Přerovská.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu k RD č. p. 134 v ulici Přerovská. Vjezd bude
vybudovaný z rozebíratelné dlažby tak aby v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu odstranit.
Pro …………6……………. Proti …………………………. Zdržel se ………………………….

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT014330062544/001, která ošetřuje vznikající věcné břemeno na obecních pozemcích p. č. 763, 318 a
355 uložením NN vedení k zařízení VAKu – čerpací stanici.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330062544.

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

7. Různé
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Zprávu o kontrole účetnictví Mateřské školy za období 2011,
2013 a 2014. Z této zprávy vyplývá, že v uvedených letech bylo chybně účtováno v těchto případech:
1. Příjem investičního transferu od zřizovatele ve výši 71.575,-Kč v roce 2013
2. V roce 2011 bylo chybně účtováno při investici koupě konvektomatu
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Došlo tedy ke zkreslení hospodářského výsledku v uvedených letech. Proto žádá mateřská škola
čerpání z Rezervního fondu nyní. Správně mělo být takto učiněno v daných letech. Nyní tímto
snižujeme Rezervní a investiční fond a vyrovnáváme Hospodářský výsledek z minulých let.
Narovnáváme stav na Rezervním a investičním fondu a ztrátě hospodářského výsledku
z minulých let.
Diskuze:

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí:
1. S čerpáním rezervního fondu v roce 2021 na pokrytí zhoršeného výsledku hospodaření v roce
2013 ve výši 71.575,- Kč
2. S čerpáním investičního fondu v roce 2021 na pořízení majetku nakoupeného v roce 2011 ve
výši 56.676,- Kč
Pro …………5…………. Proti ………………………. Zdržel se …………1……………

Návrh: Starosta přečetl zastupitelstvu žádost Základní školy Prusinovice o udělení výjimky z počtu
žáků pro školní rok 2021/2022. 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 2021/2022
na 68 žáků. Průměrný počet na jednu třídu bude 13,6 žáků.
Pro …………6…………. Proti ………………………….. Zdržel se ……………………………

- Starosta pozval všechny přítomné na taneční zábavu 5. července do venkovního areálu kulturního
domu, na které vystoupí dechová hudba Vlčnovjanka
- Starosta popřál všem příjemné prázdniny a dovolenou
- Mgr. Mach podal informace, že se tento školní rok nebude konat setkání zastupitelstva obce
s učiteli obou škol

8. Závěr
Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis.

Zasedání ukončeno v 17:20 hod.
Dne: 15. 6. 2021
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Ověřovatelé:
Ing. Nevřalová ……………………………………
Mgr. Mach …………………………………….

Miroslav Minařík

Zbyněk Žákovský

místostarosta

starosta
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