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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2019 konaného dne 5. 6. 2019 

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

usnášeníschopné.  

 Přítomno: 6 zastupitelů, omluven Marek Bečka   

  

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 OZV – rušení nočního klidu 
6) Plánované investice 
7) Žádosti občanů a spolků 
8) Různé 
9) 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……..4........  proti……..…. Zdržel se…..2..      

                                                                           Mgr. Mach     Pro .........4....... Proti  ....……Zdržel se…..2... 

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

2. Kontrola usnesení  

- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 11, 12 a 13/2018 a 1 a 2/2019. 
- Byla podána žádost o dotaci u Min. financí na projekt „MŠ Prusinovice – stavební úpravy a 

nástavba – 3. etapa“ 
 

3. Rozpočtové opatření   

Návrh: starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5/2019.   

Diskuze:   

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5/2019.   

Pro……………6.………….…….. proti…………………………… zdržel se……………………………… 
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4. Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce, MŠ a ZŠ 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2018, která byla 

vyvěšena na webových stránkách obce a na úřední desce ode dne 17. května 2019. Obec Prusinovice 

skončila hospodaření za rok 2018 se ziskem 4 056 884,49 Kč.     

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2018. Zároveň 

schvaluje také hospodářský výsledek obce zisk 4 056 884,49 Kč. 

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

 

Návrh: Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet za rok 2018, 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 2018 bez 

výhrad. 

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřské školy Prusinovice za rok 2018. Mateřská škola hospodařila v roce 2018 se ztrátou 48.000,54 

Kč. Vzniklá ztráta bude hrazena z Rezervního fondu.  

Diskuze:  

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

organizace Mateřské školy za rok 2018. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Mateřské 

školy ztrátu 48.000,54 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo o úhradě ztráty ve výši 48.000,54 Kč z 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 2018. Základní škola hospodařila v roce 2018 se ztrátou 

38 069,24 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 2018. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Základní školy 
ztrátu 38 069,24 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo o úhradě ztráty ve výši 38 069,24 Kč z Rezervního fondu 
Základní školy. 
 

Pro ……………6……………. Proti ………………………….. zdržel se ………………………… 
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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 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 1/2019 – rušení nočního klidu.   

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

6. Plánované investice 

Návrh: Starosta navrhuje zakoupení myčky na sklo do kuchyně Kulturního domu. Navrhovaná cena je 

30 000 Kč bez DPH.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením myčky na sklo do kuchyně Kul domu za ceno 30 000 

bez DPH.  

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

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu opravu cesty ke Kozrálu. Cesta bude položena výfrezky 

z opravovaných dálnic z okolí pomocí finišéru a následně zaválena. Navrhovaná cena je do 400 000 

Kč.  

Diskuze:     

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje investici 400 000 Kč opravu polní cesty ke Kozrálu.   

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

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu výstavbu nové opěrné zdi v potoku v ulici Kuchyňka na 

pozemku obce p. č. 1414. Cenová nabídka od firmy Sisko je do 150 000 Kč.   

Diskuze: starosta – dosavadní zídka na tomto místě je v dezolátním stavu a hrozí její zborcení do toku 

a následné zamezení odtoku vody při srážkách a vyplavení přilehlých nemovitostí.  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním nové opěrné zídky na pozemku 1414 v toku potoka 

firmou SISKO za cenu do 150 000 Kč 

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

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu investici rozšíření tanečního kola u Kulturního domu do tvaru 

obdélníku a položení dlažby na celý jeho povrch. Navrhovaná investice je ve výši do 250 000 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se stavební akcí položení dlažby na taneční parket u Kulturního 

domu. Výše investice do 250 000 Kč.  

Pro …………6……………….. Proti …………………………. Zdržel se ……………………………  
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Návrh: Starosta přečetl žádost Základní školy Prusinovice o schválení použití fondu reprodukce 

majetku na pořízení vybavení nové počítačové učebny v základní škole. Celková cena investice je do 

320 000 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Základní škole Prusinovice čerpání fondu reprodukce majetku, 

fondu investic na pořízení vybavení počítačové učebny do výše 320 000 Kč.  

Pro: ………………6…………… Proti: ………………………… Zdržel se: …………………………  

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelům nechat vypracovat pasport místních a účelových komunikací a 

zároveň pasport dopravního značení. Celková nabízená cena je do 52 000 Kč od firmy Geomorava.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí ze zpracováním Pasportu místních a účelových komunikací a 

zároveň se zpracováním Pasportu dopravního značení za cenu do 52 000 Kč.  

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

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu zpracovat projektovou dokumentaci na stavbu Knihovny do 

úrovně k podání žádosti o stavební povolení a vydání stavebního povolení. Nejnižší nabídka je na 

úrovni 260 000 Kč.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zpracováním Projektové dokumentace nové Knihovny a podání 

žádosti o stavební povolení za cenu 260 000 Kč.  

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

  

7. Žádosti občanů a spolků 

Návrh:  Starosta seznámil zastupitele s žádostí MVDr. Vrzala o koupi obecních pozemků p. č. 1448 (30 

m2) a pozemku p. č. 1597 (6 m2 ).  

Diskuze: starosta nemá v úmyslu prodávat parcelu p. č. 1448 v k. ú. Prusinovice, proto na tento 

pozemek nebude vypisovat záměr prodeje. Pozemek p. č. 1597 o výměře 6 m2 může nabídnout 

k prodeji za cenu 20 Kč/m2. 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 1597 v k. ú. Prusinovice o 

celkové výměře 6 m2 za cenu 20 Kč/m2 a pověřuje starostu vyvěšením veřejného záměru prodeje.  

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

Návrh: Starosta přečetl žádost paní Pešákové, která žádá o povolení vybudovat pergolové stání pro 2 

automobily na obecním pozemku p. č. 75 u svého rodinného domu č. p- 162 v ulici Kuchyňka.  

Diskuze: Starosta – toto místo je přilehlé obecní komunikaci a je v místě již stísněného prostoru pro 

průjezd automobilů.  

Usnesení: Zastupitelstvo NESOUHLASÍ s vybudováním pergolového stání pro 2 automobily na 

obecním pozemku p. č. 75 v k. ú. Prusinovice v ulici Kuchyňka.   
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Pro …………6…………… Proti ………………………… Zdržel se ………………………. 

Návrh: Starosta přečetl žádost o poskytnutí finanční částky 6 000 Kč na Charitní pečovatelskou službu 

na rok 2019 pro občany Prusinovic.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční částky 6 000 Kč na Charitní pečovatelskou 

službu na rok 2019 pro občany Prusinovic. 

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

8. Různé 

Návrh: starosta přečetl přítomným Žádost základní školy o výjimku z počtu žáků na školní rok 

2019/2020 na celková počet žáků 66. Průměrný počet žáků na třídu bude 13,2.  

Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Žádost základní školy o výjimku z počtu žáků na školní rok 

2019/2020 na celkový počet žáků 66. Průměrný počet žáků na třídu bude 13,2. 

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

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

v ulici Podzahradí pro přípojku NN vedení na pozemcích obce p. č. 178 a 1353.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

číslo smlouvy 1030051892/001.  

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

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k NN 

přípojce v ulici Polní k budoucímu rodinnému domu pana Kašpárka.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

1030051554/001.  

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

Návrh: Starosta navrhuje v rámci inventarizace pozemků Katastrálním úřadem zařadit parcely 

1552/2, 1351, 1870, 1871 z dosavadního druhu pozemku orná půda do kategorie Místní komunikace.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zařazením parcel 1552/2, 1351, 1870, 1871 v k. ú. Prusinovice do 

kategorie Místní komunikace.  

Pro …………6……………. Proti ……………………… Zdržel se ……………………………  
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- Starosta přečetl zúčastněným oznamovací dopis od Klubu dárců krve Kroměřížska, v němž 

nám klub oznamuje, že pan Stehno Jan absolvoval v kroměřížské nemocnici již 90-tý odběr 

krve.   

 

 

9. Závěr   

Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis. 

 

Zasedání ukončeno v 17:40 hod.  

 

Dne:  12. 6. 2019  

 

 

Ověřovatelé:   

MVDr. Koplík …………………………………… 

Mgr. Mach  ……………………………………. 

 

 

 

 

 Miroslav Minařík                                                                             Zbyněk   Žákovský                                                                           

      místostarosta                                                                                        starosta                                                                          


