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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 6/2022 konaného dne 8. 12. 2022 

  

Starosta zahájil zasedání v 17:05 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je 

usnášeníschopné.  

Přítomno: 6 zastupitelů, omluvena místostarostka Ing. Nevřalová   

  

 
Program VZZ 

 

1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu   
2) Kontrola usnesení  
3) Rozpočtová opatření   
4) Schválení Rozpočtu obce, MŠ a ZŠ pro rok 2023, Rozpočtového výhledu a Odpisových plánů  
5) Volba členů výborů 
6) Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 1/2022  
7) Plánované investice 
8) Žádosti občanů a spolků 
9) Různé 
10) Závěr 

 

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program VZZ.   
      
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: p. Bečka, Mgr. Mach 

Diskuze:    

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

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

Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou. 

 
2. Kontrola usnesení   

- Byla podána žádost o dotaci z IROP na projekt Rekonstrukce ZŠ a přestavba hospodářské budovy. 

- Byly započaty práce na zasíťování 7 rodinných domů v ulici Na Větřáku. 

- Je dokončena stavba doplnění 5 světelných bodů v ulici Díly za cenu 720 000 Kč. 
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3. Rozpočtová opatření   

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 

23/2022.   

Diskuze:   

Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23/2022.  
  
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

4. Schválení Rozpočtu obce, MŠ a ZŠ pro rok 2023, Rozpočtového výhledu a Odpisových plánů 

Návrh: Starosta seznámil přítomné s vyvěšením navrhovaného rozpočtu obce Prusinovice pro rok 

2023. Návrh rozpočtu na rok 2023 v celkové výši příjmů 22 729 000,- Kč a celkové výši výdajů 22 729 

000,- Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 21. 11. 2022 do 8. 12. 2022. Ve stejném termínu 

byl přístupný i na elektronické úřední desce. Do dnešního dne nebyly vzneseny žádné náměty, 

připomínky a podněty k uvedenému návrhu. 

Diskuze:    

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Prusinovice na rok 2023 se závaznými 
ukazateli objem příjmů 22 729 000,- Kč, objem výdajů 22 729 000,- Kč.  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 2024 až 2026   

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 2024 
až 2026. 
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice, okres Kroměříž na 

rok 2023. Návrh rozpočtu na rok 2023 v celkové výši příjmů 7 928 100,- Kč a celkové výši výdajů 7 928 

100,- Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 21. 11. 2022 do 8. 12. 2022. Ve stejném termínu 

byl přístupný i na elektronické úřední desce.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice na rok 2023 se 
závaznými ukazateli objem příjmů 7 928 100,- Kč, objem výdajů 7 928 100,- Kč.  
 
 Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na období 2024 
a 2025.  
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Diskuze:  
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na 
období 2024 a 2025.  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelům aktualizovaný Účetní odpisový plán Základní školy Prusinovice 
pro rok 2023.  
 
Diskuze:  
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný účetní odpisový plán Základní školy 
Prusinovice pro rok 2023.  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 
 
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice, okres Kroměříž 
na rok 2023. Návrh rozpočtu na rok 2023 v celkové výši příjmů 7 938 500,- Kč a celkové výši výdajů 7 
938 500,- Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 21. 11. 2022 do 8. 12. 2022. Ve stejném 
termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce.  
 
Diskuze:  
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice na rok 2023 se 
závaznými ukazateli objem příjmů 7 938 500,- Kč, objem výdajů 7 938 500,- Kč.  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice na období 
2024 a 2025.  
 
Diskuze:  
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice na 
období 2024 a 2025. 
  
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelům aktualizovaný Účetní odpisový plán Mateřské školy 
Prusinovice pro rok 2023.  
 
Diskuze:  
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný účetní odpisový plán Mateřské školy 
Prusinovice pro rok 2023.  



4 
 

4 
 

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

 

5.  Volba členů výborů 

Návrh: Starosta navrhuje do funkce členů Výboru finančního sl. Lucii Petrskovskou a paní Květoslavu 
Smolkovou, dále do funkce člena Výboru kontrolního Martina Doležela a Josefa Gaždu.   
 
Diskuze:  
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice dle předloženého návrhu volí v souladu s ust. § 84 odst. 2, 
písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů:  
 
1. do funkce člena Výboru finančního sl. Lucii Petrskovskou a paní Květoslavu Smolkovou,  

2. do funkce člena Výboru kontrolního Martina Doležela a Josefa Gaždu.  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 
Návrh: Starosta navrhuje do funkce členů Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní MVDr. 
Drahoslavu Sklenářovou a pí Markétu Sklenaříkovou. Dále do funkce člena Výboru školského a 
kulturního Mgr. Ivonu Kratochvílovou a Bc. Gabrielu Navrátilovou. A zároveň do funkce člena Výboru 
životního prostředí MVDr. Jaroslava Koplíka a Radka Vrubela.  
 
Diskuze:  
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice dle předloženého návrhu volí v souladu s ust. § 84 odst. 2, 
písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů:  
 
1. do funkce člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní MVDr. Drahoslavu Sklenářovou a 
pí. Markétu Sklenaříkovou,  

2. Do funkce člena Výboru školského a kulturního Mgr. Ivonu Kratochvílovou a Bc. Gabrielu 
Navrátilovou,  

3. Do funkce člena Výboru životního prostředí MVDr. Jaroslava Koplíka a Radka Vrubela.  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

6. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 1/2022 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2022. Tato smlouva o dílo 

ošetřuje dodání projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního domu. Dodatek č. 1 posouvá 

termíny dodání jednotlivých částí projektové dokumentace. Nový termín dodání finální projektové 

dokumentace je stanovený tímto dodatkem na 31. 12. 2023.    

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2022. 
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  
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7. Plánované investice  

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh vyrovnání finanční výpomoci Sdružení rybářů na 

ochranu přírody Prusinovice ve výši 50 000 Kč. V roce 2021 odsouhlasilo zastupitelstvo obce 

Prusinovice finanční výpomoc Sdružení rybářů na ochranu přírody Prusinovice ve výši 50 000 Kč na 

odbahnění rybníka Petrův zdar. Oboustranně bylo odsouhlaseno, že uvedený spolek tuto částku 

splatí nebo vyrovná lesními pracemi v obecních lesích. Vzhledem k tomu, že tyto práce byly 

v obecních lesích již odvedeny, tato pohledávka byla účetně vyrovnána a uvedený spolek nemá k obci 

Prusinovice žádné závazky.   

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu požadavek na nákup nového restauračního pokladního 

systému pro kulturní dům.  

Diskuze: Starosta – dosavadní pokladní systém je zastaralý a neplní již svými funkcemi požadavky 

provozu kulturního domu. Novým systémem se zlepší sledovanost zboží, které projde provozem 

kulturního domu.  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s nákupem nového pokladního systému do budovy kulturního 
domu v ceně do 60 000 Kč.  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Prusinovice 

v uplynulém období 2017-2022. Tato Zpráva byla vyvěšena na Úřední desce obce v období od 22. 8. 

2022 do 23. 9. 2022.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo v souladu s § 6 odst. 5) e zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v plném znění Zprávu o uplatňování Územního 
plánu obce Prusinovice v uplynulém období 2017-2022.  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelům schválit určeného zastupitele pro jednání se stavebním 

úřadem ve věci pořizování územně plánovací dokumentace obce a jejích změn v rozsahu příslušných 

ustanovení stavebního zákona.  

Diskuze: Navržen je starosta Zbyněk Žákovský 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění zastupitele Zbyňka 
Žákovského pro plnění úkolů při pořizování územně plánovací dokumentace obce a jejích změn v 
rozsahu příslušných ustanovení stavebního zákona. 
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Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

8. Žádosti občanů a spolků 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost příspěvkové organizace Mateřské školy Prusinovice, 

která z důvodu navyšování cen energií žádá o mimořádný příspěvek ve výši minimálně 26 613,- Kč na 

pokrytí jedné zálohové platby na energie.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje mimořádný příspěvek pro Mateřskou školu Prusinovice ve výši 
30 000 Kč na dorovnání ceny energií.  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu aktualizovaný strategický dokument Program rozvoje obce 

Prusinovice a navrhuje spolu se schválením změn v tomto dokumentu prodloužit i jeho platnost do 

roku 2026.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje aktualizace Programu rozvoje obce Prusinovice a prodlužuje jeho 

platnost do roku 2023.  

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

 

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

která ošetřuje uložení NN vedení pod komunikací na obecním pozemku p. č. 318 k pozemku 314/2 

v majetku pana Tobolíka. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: OT-
001030079880/001-MOPR.  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

  

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost o finanční výpomoc pro Hospic na Svatém Kopečku 

pro rok 2022. Návrh je poskytnout Hospici na Svatém Kopečku částku 10 000 Kč. 

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finanční výpomoci pro Hospic na Svatém Kopečku 
v částce 10 000 Kč.  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

Návrh: Starosta navrhuje zastupitelům zrušení Dobrovolného svazku obcí Prusinovice a Pacetluky.  
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Diskuze: Starosta – Obce Prusinovice a Pacetluky založili v roce 2017 Dobrovolný svazek obcí 

Prusinovice a Pacetluky z důvodu spolupráce obou obcí v oblasti školství a zajišťování podmínek 

předškolní docházky dětí. V té době bylo cílem podat žádost o dotaci na rekonstrukci Mateřské školy 

v Prusinovicích a následně přejít se zřizovatelem pod DSO. Vzhledem k tomu, že tato cesta k dotacím 

nebyla úspěšná, DSO Prusinovice a Pacetluky nemá dalšího významu. Proto navrhuji zastupitelstvu 

činnost DSO Prusinovice a Pacetluky ukončit.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice souhlasí s ukončením činnosti a existence Dobrovolného 
svazku obcí Prusinovice a Pacetluky (IČO:06626742).  
 
Pro …........6...............     Proti …….………………….   Zdržel se ………………….…….  

 

Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost pana Denise Bakaly, který má zájem o koupi obecních 

pozemků p. č. 1407 a 1410 o celkové výměře 237 m2. Uvedené pozemky se nachází v oplocené 

zahradě pana Bakaly.  

Diskuze:  

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem obecních pozemků p. č. 1407 a 1410 o celkové 

výměře 237 m2 a pověřuje starostu vyvěšením Veřejného záměru o prodeji na úřední desce obce.  

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

 

9. Různé 

 MVDr. Koplík vznesl dotaz na řešení vlhkosti ve sklepních prostorech Mateřské školy. Starosta 

odpověděl – řeší se se specializovanou firmou Prins z Přerova, která předloží návrh řešení. 

 MVDr. Koplík by rád zasadil dominantní strom Kaštan červený u odbočky z Hlavní ulice do 

ulice Díly. Starosta odpověděl, že bude v kompetenci zastupitelstva, jestli a případně jaký 

strom se zde zasadí. 

 MVDr. Koplík vznesl dotaz na ceny stavebních pozemků v ulici Na Větřáku. Starosta 

odpověděl, že o cenách bude jednat zastupitelstvo, a to se rozmyslí, kterým směrem 

v cenové politice se v tomto případě vydá. Mgr. Mach odpovídá, že vzhledem k dnešní době 

budeme rádi, když se všechny pozemky odprodají.  

 Dále vystoupila H. Sklenářová, která poděkovala zastupitelům a obdarovala je dárky 

v předvánočním čase.   

 Starosta poděkoval všem za účast a popřál klidné a spokojené svátky, hodně sil a zdraví do 

nového roku. 
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10. Závěr 

Zasedání ukončeno v 17:45 hod..  

Dne:  9. 12. 2022 

 

Ověřovatelé:   

p. Bečka           …………………………………… 

Mgr. Mach   ……………………………………. 

 

 

   Ing. Dana Nevřalová                                                                           Zbyněk Žákovský                                                                           
       místostarostka                                                                                         starosta                                                                          


