ZÁPIS
o průběhu 15. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného
dne 15. 02. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích
Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky (dále jen
„zastupitelstvo obce“) v 17.00 hod. a všechny přítomné přivítal.

Bod č. 1
Technický bod - zahájení, schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva obce PrusyBoškůvky, určení a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Starosta obce předal informace o zveřejnění veřejného zasedání zastupitelstva obce na úřední
i elektronické desce OÚ od 06. 02. 2017 do 15. 02. 2017 a na internetových stránkách obce
www.prusy-boskuvky.eu (viz úřední deska), a to nejméně sedm dní před dnem konání
zasedání. Dále konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva a ZO je tedy
usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Přítomni: při zahájení přítomno 11 členů zastupitelstva obce.
Omluveni: 4. členové zastupitelstva
Zapisovatelem určena: B. K.
Návrh na ověřovatele zápisu: Ch. V., B. L.,
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Předsedající předložil návrh na doplnění programu zastupitelstva obce o nový bod - Smlouva
o dílo “Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“, který by byl pod č. 7. a pod bodem č. 8. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce. Původní bod č. 7. Diskuze, závěr se
posune na bod č. 9. Protože nebyli žádné připomínky od členů zastupitelstva, předsedající
přečetl program zastupitelstva obce o doplněné body:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva obce PrusyBoškůvky, určení a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“.
3. Rozpočtové opatření.
4. Zpráva o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky.
5. Záměr prodeje části pozemku z parc. č. 3820 v k. ú. Moravské Prusy.
6. Záměr prodeje části pozemku z parc. č. 2090/2 v k. ú. Moravské Prusy.
7. Smlouva o dílo “Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV.
8. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce.
9. Diskuze, závěr.
Vzhledem k tomu, že již nebyly vzneseny žádné další připomínky, nechal předsedající
o návrhu programu hlasovat.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,

Usnesení č. 15/1/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a program 15. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky.
Bod č. 2
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“
Dne 01. 02. 2017 proběhlo na obecním úřadě jednání hodnotící komise vztahující se k výše
uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v užším řízení podle § 28
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené na
IS VZ – Věstník veřejných zakázek. Jednání se na základě svolání zadavatele Obce PrusyBoškůvky, účastnil zástupce z ENVI Agentura Trunda, hodnotící komise složená ze členů
zastupitelstva obce, Ing. Slavíkem – projektant PD a přítomní byli i další zastupitelé obce.
Přítomní zde již byli seznámeni se zněním Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na
dodavatele stavby na akci „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 15/2/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele stavby
na akci „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“.
Bod č. 3
Rozpočtové opatření
Účetní obce přednesla rozpočtová opatření 7/2016 a 1/2017.
RO č. 7/2016:
Navýšení příjmů:
0,- Kč
Navýšení výdajů:
0,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 14. 12. 2016:
Rozpočtové příjmy ve výši:
9 108 200,- Kč
Financování:
1 230 900,- Kč
Rozpočtové výdaje:
10 339 100,- Kč
RO č. 1/2017:
Navýšení příjmů:
Financování:
Navýšení výdajů:

0,- Kč
139.000,- Kč
139.000,- Kč

Upravený rozpočet ke dni 15. 02. 2017:
Rozpočtové příjmy ve výši:
7 967 700,- Kč
Financování:
139 000,- Kč
Rozpočtové výdaje:
8 106 700,- Kč
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Účetní obce dále přednesla záznam o změně v rozpočtu obce na rok 2017. Dne 30. 12. 2016
byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR jako vyhláška č. 463/2016 Sb. novela vyhlášky
č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě s účinností od roku 2017. Uvedená novela byla
zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR v době, kdy Obec Prusy-Boškůvky již měla schválený
rozpočet na rok 2017 (schválen byl na zasedání Zastupitelstva obce dne 14. 12. 2016).
Rozpočet obce byl v prosinci 2016 schválen dle předchozí platné vyhlášky o rozpočtové
skladbě. Její novela ze dne 30. 12. 2016 přinesla změny v rozpočtové skladbě. Z toho důvodu

bude schválený rozpočet Obce Prusy-Boškůvky od ledna 2017 upravený o nové položky.
Mění se pouze čísla položek, nemění se objem financí na nich.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 15/3/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2016 a 1/2017 (viz Příloha č. 3. a 4.)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí záznam o změně rozpočtu na rok 2017.
Bod č. 4
Zpráva o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky
Starosta obce přednesl zprávu o činnosti Rady obce za období od 06. 12. 2016
do 08. 02. 2017.
Usnesení č. 15/4/2017.
ZO bere zprávu o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky na vědomí.
Bod č. 5
Záměr prodeje části pozemku z parc. č. 3820 v k. ú. Moravské Prusy
Starosta seznámil ZO se žádostí pana Radima Pyteli za AC Vyškov o prodej části pozemku
parc. č. 3820 v k. ú. Mor. Prusy – nad Zouvalkou pro výstavbu komunikační stanice. Jedná
se o výměru cca 100 m2 (oplocení 10 x 10 m ochranné pásmo). Výměra, kterou navrhuje
žadatel je nevyhovující, jelikož by okolí pozemku kolem ochranného pásma nebylo možné
řádně obhospodařovat ZOD Haná Švábenice. Z toho důvodu obec navrhuje, aby žadatel
rozšířil pozemek k odkupu na cca 200 m2, tak aby se okolní orná půda dala obhospodařovat.
Žadatel byl dále upozorněn, že v daném místě je plánovaná výstavba vodovodu v rámci
projektu Švábenická větev – 2. stavba Vyškov – Manerov. Investor stavby Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s. mají uzavřenou s obcí Smlouvu o umístění a provedení části
vodovodní sítě a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Jak sdělil starosta obce, žadatel pan Radim Pytela za AC Vyškov bude jednat s investorem
výstavby přivaděče vodovodu a zjistí podrobné informace.
Případné další jednání o prodeji části obecního pozemku parc. č. 3820 bude naplánováno
až po uvedeném jednání mezi žadatelem o odkoupení části obecního pozemku a investorem
výstavby přivaděče vodovodu.
Usnesení č. 14/5/2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 6
Záměr prodeje části pozemku z parc. č. 2090/2 v k. ú. Moravské Prusy
Jedná se o záměr prodeje pozemku, o kterém již bylo jednáno na několika předchozích
veřejných zasedáních zastupitelstva obce (dne 29. 09. 2016 v diskuzi; dne 26. 10. 2016
bod č. 4; dne 14. 12. 2016 v diskuzi).
Starosta obce na mapce ukázal a vysvětlil, o jakou část obecního pozemku k případnému
prodeji se jedná. Většina zastupitelů se sešla přímo na místě v sobotu dne 14. 01. 2017, aby
situaci viděli reálně. Tam se dohodli na části pozemku, kterou navrhnou k prodeji. Zároveň
o tom ještě jednali na pracovním zasedání dne 01. 02. 2017, kde se dohodli, že zatím nebudou
zadávat vyměření geodetovi, aby napřed zjistili, zda budou mít žadatele vůbec zájem
o takovouto část pozemku, aby se zbytečně neplatil geometrický plán.
Přítomný pan František Večerka se vyjádřil, že by chtěli část pozemku podél meze a shora
napojit kolmo až po skruž, která tam je v současné době u silnice. Starosta panu Večerkovi
znovu ukázal na mapě, kterou část pozemku navrhuje k prodeji. Vysvětlil, že obec navrhuje
neprodat část až po skruž, ale pouze po vyměřený geometricky bod, který je nyní umístěn

v křoví u cesty. Pan Večerka se vyjádřil, že pokud to obec neprodá až po skruž, budou
respektovat návrh obce a jsou připraveni podat žádost o odkoupení části obecního pozemku
tak, jak navrhuje obec.
Starosta obce je pověřen k oslovení geodeta a zadání zpracování geometrického plánu na část
pozemku určenou k prodeji dle návrhu zastupitelů.
Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1,
Usnesení č. 15/6/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku z parc. č. 2090/2 v k. ú. Moravské
Prusy. Zároveň pověřuje starostu obce k oslovení geodeta a zadání zpracování geometrického
plánu na část pozemku určenou k prodeji dle návrhu zastupitelů.
Bod č. 7
Smlouva o dílo “Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“
ZO bylo seznámeno elektronickou poštou a také osobně na jednání hodnotící komise dne
01. 02. 2017 se zněním Smlouvy o dílo na akci Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV, která byla
součástí zadávací dokumentace výzvy k podání nabídky pro užší řízení podle § 28 zákona
č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce zveřejněné oznámením o zakázce na věstníku veřejných zakázek.
Smlouva byla prokonzultována s právníkem, který neshledal žádné rozpory. Pouze by nechal
uvést do Smlouvy o dílo v čl. XIV. Přílohy, ještě navíc i projektovou dokumentaci
a položkový rozpočet, případně i časový a finanční harmonogram, který upřesní poskytovatel
dotace MŽP.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 15/7/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k zakázce na
stavební práce s názvem „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“ uzavřenou mezi smluvními
stranami.
Objednatel:
- Obec Prusy-Boškůvky, zastoupená Lubomír Šebesta – starosta, Moravské Prusy 40,
682 01 Vyškov
Zhotovitel:
- SDRUŽENÍ – Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV
- 1. vedoucí sdružení QUANTUM a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ: 25307762
- 2. SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ. 48035599
- 3. HAKOV a.s., K nádraží 256, 753 61 Hranice – Hranice IV. – Drahotuše,
IČ: 48392855
- 4. QUANTUM stavby s. r. o., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ: 49450450
Bod č. 8
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce.
Starosta obce seznámil zastupitele se změnou přílohy nařízení vlády č. 37/2003 Sb. od 01. 01.
2017, kterou se mění odměňování uvolněných i neuvolněných členů ZO za výkon funkce.
Uvolněnému starostovi se odměna mění automaticky, u zastupitelů je možná změna výše
pevné složky odměny.
Dosavadní pevná složka odměny:
- neuvolněný člen zastupitelstva
- člen rady obce
- místostarosta

280,- Kč
1 000,- Kč
7 000,- Kč

Nově byla pevná složka Nařízením vlády navýšena až do:
- neuvolněný člen zastupitelstva
311,- Kč
- člen rady obce
1 242,- Kč
- místostarosta
8 325,- Kč
Paní Rusnáková navrhuje zvýšení odměny pro místostarostu obce podle nařízení vlády č.
37/2003 Sb.
Pan Špičák navrhuje, aby ostatní odměny zůstaly ve stejné výši jako dosud.
Starosta dá hlasovat postupně pro všechny možnosti.
Starosta dává hlasovat, aby dosavadní pevná složka odměny neuvolněných členů
zastupitelstva zůstala ve výši 280,- Kč:
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2,
Starosta dává hlasovat, aby dosavadní pevná složka odměny neuvolněných členů rady zůstala
ve výši 1 000,- Kč:
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2,
Starosta dává hlasovat, aby byla dosavadní pevná složka odměny neuvolněného místostarosty
obce navýšena na 8 325,- Kč:
Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1,
Usnesení č. 15/8/2017.
Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky schvaluje navýšení pevné složky odměny neuvolněného
místostarosty obce na 8 325,- Kč od výplatního měsíce únor 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání pevná složky odměny neuvolněným členům rady ve
výši 1 000,- Kč a pevnou složku odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ve výši 280,Kč.
Bod č. 9
Diskuze, závěr
- Starosta informoval o ukončení příjmu odpadu na kompostárnu v areálu skládky
v Kozlanech z důvodů technologických úprav propojení II. a III. etapy skládky
komunálního odpadu.
- Starosta informoval o akci „Ukliďme Česko“, která proběhne opět na jaře 8. dubna a
obec by se mohla zapojit. Je potřeba vyčistit od odpadu další úsek na Zouvalce a také
část na Novém dvoře v Boškůvkách, což by se mohlo udělat v rámci této akce.
Starosta požádá o pomoc při úklidu neziskové organizace a ostatní obyvatele z obce.
- Místostarosta informoval o záručních lhůtách, který vyplývají ze smlouvy o dílo
“Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“.
- Přítomná p. Přibylíková vznesla dotaz na projekty přípojek k domům. Starosta
odpověděl, že to zatím není ukončeno – není podepsaná smlouva (momentálně ji má
ke kontrole právní zástupce obce).
Pan Špičák odpověděl, že se vybírá projektant a řeší se to.
Místostarosta ještě dodal, že projektant by měl všechny domy obejít zhruba do konce
května až poloviny června.
Místostarosta také objasnil, že se připravuje schůzka pro občany k podání informací ke
kanalizaci.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18.40 hod.
V Moravských Prusích dne 15. 02. 2017.

Upraveno dle zákona č.101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů

