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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 1/2023 konaného dne 26. 1. 2023 

  

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) Rozpočtová opatření   
3) Odvolání a volba člena výboru - NEBUDE PROJEDNÁVÁNO 
4) Volba místostarosty – NEBUDE PROJEDNÁVÁNO  
5) Plánované investice  
6) Žádosti občanů a spolků 
7) Různé 
8) Závěr 

 

Diskuze:   

Starosta navrhuje zastupitelům zrušení bodu č. 3 a 4.  

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program VZZ. Bod číslo 3 a 4 je zrušen.  
      
Pro …..........7............. Proti …….…………………. Zdržel se ………………….…….  

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: p. Minařík, Mgr. Mach 

Diskuze:    

Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Minařík         Pro …….6....... Proti ...…. Zdržel se …..1...      

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

 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 
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2. Rozpočtová opatření   

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 24, 25 a 26/2022 a dále rozpočtové 

opatření č. 1/2023.  

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 24, 25 a 26/2022 a dále rozpočtové opatření č. 

1/2023.  

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

 

3. Odvolání a volba člena výboru 

ZRUŠENO 

 

4.  Volba místostarosty 

ZRUŠENO 
 

  
5. Plánované investice  

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. 

Tato smlouva ošetřuje poskytnutí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 

700 000 Kč na pořízení vybavení do hlavního sálu kulturního domu. Celková cena za nové stoly a židle 

do kulturního domu je 875 008 Kč. Dotace je ve výši 80%.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s investicí 875 008 Kč na pořízení nových stolů a židlí do hlavního 

sálu kulturního domu a pověřuje starostu podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 

venkova ČR ve výši 700 000 Kč.  

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

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce – Změna 

užívání vinárny a masny na Centrum celoživotního vzdělávání“.  

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s podáním Žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj v 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2023 na akci „Rekonstrukce – Změna 

užívání vinárny a masny na Centrum celoživotního vzdělávání“. 

Pro …..........7............. Proti …….…………………. Zdržel se ………………….……. 
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Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu podání žádosti o dotaci u Ministerstva financí na akci 

„Rekonstrukce ZŠ Prusinovice“. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva financí, 

nazvaného Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, 

na akci „Rekonstrukce ZŠ Prusinovice“. Zastupitelstvo se zavazuje k dofinancování projektu 

z vlastních zdrojů obce.  

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

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu podání žádosti o dotaci u Ministerstva financí na výměnu 

gastrozařízení v kuchyni Mateřské školy.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci u Ministerstva financí na výměnu 

gastrozařízení v kuchyni Mateřské školy.  

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

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu podání žádosti o dotaci u OPŽP na výměnu gastrozařízení v 

kuchyni Mateřské školy.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci u OPŽP na výměnu gastrozařízení v 

kuchyni Mateřské školy.  

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

 

 6. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost TJ Prusinovice o odkup obecního pozemku p. č. 

10 083/2 o výměře 263 m2, nacházející se pod budovou šaten na fotbalovém hřišti, která je ve 

vlastnictví TJ Prusinovice.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 10 083/2 o výměře 263 m2 za 
cenu 20 Kč/m2 a pověřuje starostu vyvěšením Veřejného záměru o prodeji.  
 
Pro …..........7............. Proti …….…………………. Zdržel se ………………….……. 

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost Běžeckého klubu Holešov o dotaci na pořádání 

Rohálovské desítky. Doposud obec Prusinovice přispívala částkou 25 000 Kč. Navrhuji tento příspěvek 

navýšit na 30 000 Kč.  
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Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s navýšením příspěvku na pořádání Rohálovské desítky na částku 

30 000 Kč.  

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

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu navýšení příspěvku na pořádání Rohálovské 50 z dosavadních 

25 000 Kč na 30 000 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s navýšením příspěvku na pořádání Rohálovské 50 na částku 30 000 

Kč.  

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Žádost o poskytnutí dotace pro TJ Prusinovice ve výši 50 000 

Kč. TJ Prusinovice se dlouhodobě věnuje fotbalové mládeži. Mládežnické kategorie navštěvuje 60 

dětí.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s dotací pro TJ Prusinovice pro rok 2023 ve výši 50 000 Kč.  
 
Pro …..........7............. Proti …….…………………. Zdržel se ………………….…….  

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh navýšit obecním spolkům roční příspěvek na činnost 

z dosavadních 5 000 Kč na 7 000 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s navýšením ročního příspěvku pro spolky v Prusinovicích na částku 
7 000 Kč.  
 
Pro …..........7............. Proti …….…………………. Zdržel se ………………….……. 

  

9. Různé 

 Starosta přečetl přítomným dopis z Klubu dárců krve Kroměřížska, z. s., ve kterém informují o 

tom, že paní Marie Pumprlová darovala krev již 100krát. Děkujeme za tento ojedinělý a 

hluboce lidský akt.  
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10. Závěr 

Zasedání ukončeno v 17:25 hod..  

Dne:  30. 1. 2023 

 

Ověřovatelé:   

p. Minařík           …………………………………… 

Mgr. Mach   ……………………………………. 

 

 

 

 

   Ing. Dana Nevřalová                                                                           Zbyněk Žákovský                                                                           
       místostarostka                                                                                         starosta                                                                          


