ZÁPIS
o průběhu 16. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného
dne 29. 03. 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 16. 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 21. 03. 2017 do 30. 03. 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
(viz Příloha č. 2.) - Prezenční listina
Zapisovatelem určena: Bc. K. B.
Návrh na ověřovatele zápisu: Bc. M. G., O. P.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Předsedající přečetl program zastupitelstva obce:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva obce PrusyBoškůvky, určení a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Inventarizace majetku obce za rok 2016.
3. Zpráva o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky.
4. Rozpočtové opatření.
5. Zplnomocnění zástupce Obce Prusy-Boškůvky na valnou hromadu VaK Vyškov, a.s.
a Respono, a.s.
6. Účetní závěrka Obce Prusy-Boškůvky za rok 2016.
7. Diskuze, závěr.
(viz Příloha č. 1.)
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. 16/1/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a program 16. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky.

Bod č. 2
Inventarizace majetku obce za rok 2016
Účetní obce přednesla průběh inventarizace obce za rok 2016, která byla provedena ke dni
31. 12. 2016. Sdělila, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a celá inventarizace
proběhla v souladu se směrnicí obce i vyhláškou o inventarizaci.
Závěrečnou zprávu k inventarizaci majetku obce schválila Rada obce dne 08. 02. 2017
Usnesením RO č. 49/5/2017.
Usnesení č. 16/2/2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí seznámení s průběhem inventarizace obce za rok 2016.
Bod č. 3
Zpráva o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky
Starosta obce přednesl zprávu o činnosti Rady obce za období od 09. 02. 2017
do 22. 03. 2017.
Zastupitelka paní Sedláčková vznesla dotaz k žádosti k projektu o připojení NN – p.
Kubačákové, o jakou stavbu se jedná. Starosta odpověděl, že se jedná pouze o připojení NN
k pozemkům ost. plocha a ovocný sad v ulici Milíř, který je ve vlastnictví rodičů a využívají
ho jako zahradu.
Žádné další dotazy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 16/3/2017.
ZO bere zprávu o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky na vědomí.
Bod č. 4
Rozpočtové opatření
Účetní obce přednesla rozpočtové opatření 2/2017.
RO č. 2/2017:
Navýšení příjmů:
Financování:
Navýšení výdajů:

30 000,- Kč
139.000,- Kč
30.000,- Kč

Upravený rozpočet ke dni 29. 03. 2017:
Rozpočtové příjmy ve výši:
7 997 700,- Kč
Financování:
139 000,- Kč
Rozpočtové výdaje:
8 136 700,- Kč
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 16/4/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 (viz Příloha č. 3.)
Bod č. 5
Zplnomocnění zástupce Obce Prusy-Boškůvky na valnou hromadu VaK Vyškov, a.s.
a Respono, a.s.
Starosta obce oznámil členům zastupitelstva, že s přihlédnutím k blížícímu se konání valných
hromad by se měl vybrat zástupce obce, který ji zastoupí na valné hromadě výše uvedených
společností. Navrženi byli starosta obce a místostarosta obce. Jiný návrh nebyl vznesen.
Starosta obce dal hlasovat o zplnomocnění navržených zástupců obce na valné hromady
společností VaK Vyškov, a.s. a Respono, a.s.

Hlasování: PRO - 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Usnesení č. 16/5/2017.
ZO Prusy-Boškůvky zplnomocňuje zástupce obce starostu obce a místostarostu obce k účasti
a hlasování na valné hromadě akciových společností VaK Vyškov, a.s. a Respono, a.s.
Bod č. 6
Účetní závěrka Obce Prusy-Boškůvky za rok 2016
Účetní obce podala informace k účetní závěrce za rok 2016 a předložila tyto výkazy a zprávy:
- Rozvaha k 31. 12. 2016
- Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016
- Příloha k 31. 12. 2016
- Zprávy o výsledcích kontrol finančního výboru
- Zápisy z veřejnosprávních kontrol v příspěvkové organizaci a příjemců dotace
z rozpočtu obce
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 28. 03. 2017
- Inventarizační zpráva k 31. 12. 2016
Hlasování:

PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 16/6/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Prusy-Boškůvky za rok 2016 sestavenou
ke dni 31. 12. 2016, jejíž součástí jsou tyto doklady:
- Rozvaha k 31. 12. 2016
- Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016
- Příloha k 31. 12. 2016
- Zprávy o výsledcích kontrol Finančního výboru
- Zápisy z veřejnosprávních kontrol v příspěvkové organizaci a příjemců dotace
z rozpočtu obce
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 28. 03. 2017
- Inventarizační zpráva k 31. 12. 2016
Bod č. 7
Diskuze, závěr
-

-

Respono – bioodpad na sběrných dvorech – starosta přednesl informace k ukončení
příjmu bioodpadu. Zastupitel p. Pospíšil vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné zajistit
do obce velký kontejner na bioodpad. Současný počet je nedostačující, kontejnery
na bioodpad jsou stále plné. Starosta odpověděl, že s velkým kontejnerem je ze
zkušeností okolních obcí velký problém. Občané do něj potom vhazují různý odpad
(stavební suť apod.), který schovají pod trávu. Takový odpad potom není možné
odevzdat společnosti Respono, a.s. jako bioodpad a musí se odvézt na skládku do
Kozlan a zaplatit za uložení odpadu.
Kompostéry na BIO – starosta přednesl možnost dotace na kompostéry do
jednotlivých domácnosti. Do projektu se uvažuje zapojit více členských obcí
Ivanovické brány. Příjem žádostí bude v termínu 03. 04. – 31. 07. 2017. Spoluúčast
obce asi cca 500,- Kč na jeden kompostér. Zastupitelka Ing. Brázdilová přednesla
názor, že občané, kteří chtějí kompostovat, to dělají už nyní a ti, kteří kompost
nechtějí, tak nabídku kompostéru od obce nevyužijí a stejně se tím nevyřeší problém
neustále plných kontejnerů na bioodpad v obci.

-

-

-

Plátcovství DPH Obce Prusy-Boškůvky. Místostarosta upozornil zastupitele, že obec
do plátcovství DPH spadne z toho důvodu, že po provedené stavbě kanalizace, až se
začne vybírat stočné, překročíme stanovený limit výše příjmů pro plátcovství. Z toho
důvodu je výhodnější, aby se obec stala plátcem DPH předem, aby mohla DPH
uplatňovat již při stavbě čističky.
Přítomný host p. Přibylíková vznesla dotaz, zda obec bude sama provozovat čističku
a kanalizaci. Místostarosta se starostou odpověděli, že obec musí provozovat čističku
a kanalizaci 10 let, což je v podmínkách dotace. Paní Přibylíková oponovala, že to
není pravda, že v podmínkách je to jinak, ale nechtěla to více rozvádět s odůvodněním,
že by to bylo na dlouho. Uvedla, že obec vlastní provoz zatíží. Místostarosta
odpověděl, že to je pravda, že vlastní provoz obec zatíží, ale vzhledem k tomu, že je to
podmínkou získané dotace, nelze s tím nic dělat.
Přítomný host paní Večerková vznesla dotaz, kde bude umístěna čistička, zda pořád
platí, že bude na Boškovské. Místostarosta odpověděl, že ano, že umístění se
neměnilo, protože na umístění čističky na Boškovské bylo vydáno stavební povolení a
nemůže se to měnit.
Zastupitel obce pan Gerec vznesl dotaz, zda jsou dané položky, které budou součástí
ceny stočného za 1 m3 vody. Místostarosta odpověděl, že ano, že jsou MŽP přesně
dané položky, ze kterých se bude skládat cena stočného.
Starosta přednesl, že obec si bude muset vzít na výstavbu kanalizace úvěr z banky.
Starosta se již předběžně informoval v Komerční bance, kde má obec vedený běžný
účet. Obec má sice v současné době na svém účtu nějakou rezervu, ale ta by tam dle
názoru starosty měla zůstat pro případ náhlé opravy nebo nutného výdaje. Není
rozumné všechny prostředky vyčerpat a zůstat úplně bez rezervy. V současné době
tedy chybí na dofinancování stavby čističky a kanalizace zhruba 26 mil. Kč (po
odečtení dotace). Upozornil, že v současné době nabízejí banky velmi nízké úroky.
Přítomná p. Večerková vznesla dotaz, v jaké výši jsme dostali dotaci - místostarosta
odpověděl, že ve výši necelých 64 % uznatelných nákladů.
Paní Večerková vznesla dotaz na společné setkání s občany ohledně výstavby čističky
a kanalizace. Místostarosta odpověděl, že schůzka je plánovaná na 18. 05. 2017.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18.40 hod.
V Moravských Prusích dne 29. 03. 2017.

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

