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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 3/2020 konaného dne 11. 6. 2020 

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

usnášeníschopné.  

 Přítomno: 7 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) Schválení 5 milionového úvěru od Čes. Spoř.  

6) Plánované investice 

7) Žádosti občanů a spolků 

8) Různé 

9) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.        

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

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: MVDr. Koplík, Mgr. Mach 

 Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: MVDr. Koplík   Pro…….7.........  proti……..…. Zdržel se…......      

                                                                           Mgr. Mach     Pro ........7........ Proti  ....……Zdržel se…….... 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Kontrola usnesení  

- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3/2020. 
- Byla podepsaná Smlouva o dílo na stavbu Rekonstrukce požární zbrojnice Prusinovice a 

započatá stavba 
- Byla provedena výměna PVC v prostorách hospody Kulturního domu za cenu 78 000 bez DPH.  

 
 

3. Rozpočtové opatření   

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4/2020.   

Diskuze:   
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Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4/2020.   

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

 

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2019, která byla 

vyvěšena na webových stránkách obce a na úřední desce ode dne 22. května 2020. Obec Prusinovice 

skončila hospodaření za rok 2019 se ziskem 4 182 723,27 Kč.     

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2019. Zároveň 

schvaluje také hospodářský výsledek obce zisk 4 182 723,27 Kč. 

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

 

Návrh: Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet za rok 2019, 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 2019 bez 

výhrad. 

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřské školy Prusinovice za rok 2019. Mateřská škola hospodařila v roce 2019 se ztrátou 45.556,64 

Kč. Vzniklá ztráta bude hrazena z Rezervního fondu.  

Diskuze:  

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

organizace Mateřské školy za rok 2019. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Mateřské 

školy ztrátu 45 556,64 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo o úhradě ztráty ve výši 45.556,64 Kč z Rezervního 

fondu Mateřské školy. 

 

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace Základní školy Prusinovice za rok 2019. Základní škola hospodařila v roce 2019 se ztrátou 

15 483,75 Kč. Tato ztráta bude hrazena z Rezervního fondu Základní školy. 

Diskuze:  

Usnesení: : Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové 
organizace Základní školy za rok 2019. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Základní školy 
ztrátu 15 483,75 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo o úhradě ztráty ve výši 15 483,75 Kč z Rezervního fondu 
Základní školy. 
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Pro ……………7……………. 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. Schválení 5 milionového úvěru od České spořitelny a. s.  

Návrh: starosta navrhuje zastupitelstvu přijetí úvěru na dofinancování projektu Rekonstrukce 

hasičské zbrojnice Prusinovice ve výši 5 000 000 Kč s dobou splatnosti 5 let.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 5.000.000,-

Kč  se splatností 5 let a pevnou úrokovou sazbou a pověřuje starostu podpisem smlouvy o úvěru. 

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

6. Plánované investice 

 

7. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta přečetl žádost Charity Holešov o poskytnutí finančního příspěvku na letošní rok 2020.    

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční částky 10 000 Kč na Charitní pečovatelskou 

službu na rok 2020 pro občany Prusinovic. 

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

8. Různé 

Starosta oznamuje zastupitelstvu souhlas se zařazením území obce Prusinovice do působnosti MAS 

Moštěnka o. p. s.  

Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

Návrh:  Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/1687/2020-BKMM. Touto smlouvou 

převádí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky p. č. 10 089 a 10 090 o celkové 

výměře 3 988 m2 do majetku obce Prusinovice bezúplatně.  

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 

věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/1687/2020-BKMM.   

Pro ………7……………. Proti ………………………. Zdržel se ……………………… 
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Návrh: Starosta přečetl zastupitelstvu žádost Základní školy Prusinovice o udělení výjimky z počtu 

žáků pro školní rok 2020/2021. Výjimka je požadovaná z důvodu vyššího počtu žáků v Základní škole 

pro rok 2020/2021 z dosavadních 66 na 70 žáků.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo uděluje výjimku Základní škole Prusinovice z počtu žáků pro rok 2020/2021 

na 70 žáků. Průměrný počet žáků na jednu třídu bude 14.  

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

 

- Starosta předal slovo hostu veřejného zasedání zastupitelstva Vladimíru Sazonovovi 

- p. Sazonov poděkoval starostovi obce, cykloturistickému spolku NEKO (ing. Nedbal Josef, MVDr. 

Koplík Jaroslav) a Sboru dobrovolných hasičů (v zastoupení Miroslav Minařík) za ošetřování a údržbu 

pomníku padlých vojáků z konce II. světové války 

- p. Sazonov dále poděkoval a vyzdvihl zásluhy pana Františka Sklenáře (rodáka z Prusinovic č. p. 305), 

který se po celou dobu svého života o historii obce zajímal a má lví podíl na tom, že se dochovaly 

autentické předměty z této doby pro příští generace 

- p. Sazonov předal všem zmíněným děkovné dopisy od prvního tajemníka velvyslanectví Ruské 

federace v České republice Alexeje Trakina 

- starosta postupně poděkoval panu Sklenářovi, hasičům a cykloturistickému spolku NEKO za 

dlouholetou práci pro udržování a předávání historických faktů z II. světové války mladším generacím 

- pan Sklenář poděkoval za ocenění a připomněl některé události z konce II. světové války ze svých 

vzpomínek pamětníka těchto událostí 

- starosta poděkoval panu Sazonovovi, který se velkou měrou zasloužil o zjištění a identifikaci 

zahynutého devátého padlého u Prusinovic na konci II. světové války kapitána Šiškova. Po zjištění 

této události byla u pomníku padlých v letošním roce odhalena pamětní deska tohoto padlého.  

 

- MVDr. Koplík – připomněl pořádek v obci, starosta – bude se řešit na pracovním zastupitelstvu 

- Starosta pozval všechny přítomné na taneční zábavu 5. července, na které vystoupí dechová hudba 

Vlčnovjanka   

- Starosta popřál všem příjemné prázdniny a dovolenou 
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9. Závěr   

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

 

Zasedání ukončeno v 17:40  hod.  

 

Dne:  17. 6. 2020  

 

 

Ověřovatelé:   

MVDr. Koplík …………………………………… 

Mgr. Mach  ……………………………………. 

 

 

 

 

 Miroslav Minařík                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                        starosta                                                                          


