ZÁPIS
o průběhu 18. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného
dne 28. 06. 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 18. 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 20. 06. 2017 do 29. 06. 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 9 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 9 členů zastupitelstva obce.
Omluveni: 6 členů zastupitelstva obce
Zapisovatelem určena: Bc. K. B.
Návrh na ověřovatele zápisu: S. A., Mgr. V. V.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Předsedající přečetl program zastupitelstva obce:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva obce PrusyBoškůvky, určení a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Rozpočtové opatření.
3. Zpráva o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky.
4. Návrh závěrečného účtu Obce Prusy-Boškůvky za rok 2016.
5. Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2016.
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 - 2019.
7. Odkoupení pozemku parc. č. 3018/25 v k. ú. Moravské Prusy.
8. Pověření k provádění rozpočtových opatření.
9. Odkoupení části pozemku parc. č. st. 49/4 v k. ú. Moravské Prusy.
10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Římskokatolická farnost Moravské
Prusy.
11. Diskuze, závěr.

(viz Příloha č. 1.)
Vzhledem k tomu, že již nebyly vzneseny žádné další připomínky, nechal předsedající
o návrhu programu hlasovat.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 18/1/2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a program 18. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky.
Příchod členky zastupitelstva Ing. J. B. v 17.07 hod. Nyní počet zastupitelů 10.
Bod č. 2
Rozpočtové opatření
Účetní obce paní Burešová přednesla rozpočtové opatření 4/2017.
RO č. 4/2017:
Navýšení příjmů:
Financování:
Navýšení výdajů:

477 000,- Kč
2 145 000,- Kč
2 622 000,- Kč

Upravený rozpočet ke dni 28. 06. 2017:
Rozpočtové příjmy ve výši:
8 661 200,- Kč
Financování:
2 284 000,- Kč
Rozpočtové výdaje:
10 945 200,- Kč
Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 18/2/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 (viz Příloha č. 3.)
Bod č. 3
Zpráva o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky
Starosta obce přednesl zprávu o činnosti Rady obce za období od 20. 04. do 20. 06. 2017.
Dotaz pan Špičák na výsadbu na pozemcích parc. č. 3862; 3806; 3946; 4393 v k. ú. Moravské
Prusy ve vlastnictví p. Skoupilové z Vyškova. Starosta odpověděl, že paní Skoupilová podala
žádost na Radu obce o schválení navrhovaných ploch pro výsadbu krajinné zeleně. Rada obce
tuto výsadbu nedoporučila zejména z toho důvodu, že v k některým pozemkům není
v současné době žádná přístupové cesta (pronájem okolních pozemků ZOD Haná). Dále
žádost neobjasňuje, o jakou výsadbu se jedná a jak bude zajištěna její následná údržba.
Starosta současně uvedl, že paní Skoupilová si na svých pozemcích může vysázet, co chce,
obec jí v tom nemůže zabránit, Rada obce může pouze doporučit či nikoliv. Starosta obce
tento problém konzultoval na Krajském úřadě JMK v Brně na odboru životního prostředí.
Rada obce nakonec tuto výsadbu nedoporučila.
Dotaz Mgr. Vejmolová na stavbu RD pana Bečváře v lokalitě Milíř. Starosta obce upřesnil, že
pan Bečvář plánuje na svém pozemku postavit dva rodinné domy a předložil prostřednictvím
projektanta žádost k vyjádření. Rada obce poukázala na to, že v projektu nejsou uvedeny kóty
splaškové kanalizace a revizní šachty, šířka výkopu ani řezy. Rada obce nesouhlasí
s umístěním přípojky DN 200 pro oba domy, ale požaduje hlavní řad splaškové kanalizace
s potrubím nejméně DN 250 s uzavřením smlouvy o právu stavby. V žádosti dále chybí, jak
budou vlastníci provádět zimní údržbu na nezpevněném pozemku (lokalita je špatně
přístupná), jak bude řešen svoz odpadu či zajištěn příjezd dle vyhlášky 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území.
Další dotazy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 18/3/2017.
ZO bere zprávu o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky na vědomí.

Bod č. 4

Návrh závěrečného účtu Obce Prusy-Boškůvky za rok 2016
Zastupitelstvo obce bylo o vyvěšení Návrhu závěrečného účtu za rok 2016 seznámeno
prostřednictvím e-mailu, který jim účetní obce zaslala dne 12. 06. 2017. Součástí Návrhu
závěrečného účtu za rok 2016 je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne
28. 03. 2017, které bylo provedeno odborem kontrolním a právním Krajského úřadu JMK
a také výkaz FIN 2-12 M za období 12/2016 v plném znění. Účetní upozornila na obsáhlost
dokumentu, proto prostřednictvím e-mailu žádala zastupitele, aby si uvedené dokumenty
předem doma prostudovali a na veřejném zasedání vznášeli případné dotazy. Návrh
závěrečného účtu za rok 2016 byl vyvěšen na úřední desce od 12. 06. 2017 a bude tam
vyvěšený až do 30. 06. 2017. Na veřejném zasedání účetní obce shrnula celkové příjmy obce,
výdaje a hospodářský výsledek a shrnula, které informace se v návrhu nacházejí. Dotazy ze
strany zastupitelů vzneseny nebyly.
Rozpočet k 31. 12. 2016:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Financování:

schválený:
7 084 400,- Kč
7 084 400,- Kč

upravený:
9 108 200,- Kč
10 339 100,- Kč
1 230 900,- Kč

Celkový objem prostředků k 31. 12. 2016:
Příjmy celkem:
11 200 880,30 Kč
Výdaje celkem:
9 220 347,85 Kč.
Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 18/4/2017.
ZO Prusy-Boškůvky schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok
2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prusy-Boškůvky za rok 2016
bez výhrad.
Bod č. 5
Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2016.
Předsedající seznámil ZO se schváleným závěrečným účtem Svazku obcí Ivanovická brána za
rok 2016 a zprávou auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za r. 2016, který byl
schválen na valné hromadě Svazku obcí Ivanovické brány konané dne 23. 06. 2017
v Topolanech.
Shrnutí hospodaření DSO:
Příjmy celkem:
229 638,40 Kč
Výdaje celkem:
133 620,30 Kč
Výsledek hospodaření: přebytek ve výši 96 018,10 Kč
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2016 je 467 618,05 Kč.
Dále předsedající seznámil členy zastupitelstva se schváleným vyrovnaným rozpočtem
Dobrovolného svazku obcí Ivanovická brána na r. 2017:
Příjmy celkem:
231 600,- Kč
Výdaje celkem:
231 600,- Kč
Správní rada schválila poskytnutí doplatku k přidělené dotaci na opravy památek ve výši
10 % maximálně do výše 20 tis. Kč.
Usnesení č. 18/5/2017.
ZO Prusy-Boškůvky bere na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána
a zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za r. 2016.
ZO bere na vědomí rozpočet Dobrovolného svazku obcí Ivanovická brána na rok 2017.

Příchod členky zastupitelstva obce D. R. v 17.34 hod. Současný počet členů zastupitelstva
je 11.
Bod č. 6
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 - 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2018-2019 byl zveřejněn na úřední
desce od 05. 06. 2017 do 23. 06. 2017. O zveřejnění návrhu rozpočtového výhledu bylo ZO
oznámeno prostřednictví e-mailu, který jim poslala účetní obce dne 12. 06. 2017. Členové ZO
se s ním tak mohli předem seznámit a připravit si dotazy.
Účetní obce přednesla návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2018-2019:
Rok 2018:
Rok 2019:
Rozpočtové příjmy: 56 231 000,- Kč
Rozpočtové příjmy: 10 620 000,- Kč
Financování:
30 000 000,- Kč
Financování:
1 000 000,- Kč
Rozpočtové výdaje: 86 231 000,- Kč
Rozpočtové výdaje: 10 195 000,- Kč
Uhrazené splátky:
0,- Kč
Uhrazené splátky:
1 425 000,- Kč
Součástí výhledu je komentář s rozepsání splátek dlouhodobého úvěru od Komerční banky
a.s. ve výši 26 mil. Kč, který byl obci poskytnutý na dobu 20 let.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 18/6/2017.
ZO Prusy-Boškůvky schvaluje podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018 – 2019.
Bod č. 7
Odkoupení pozemku parc. č. 3018/25 v k. ú. Moravské Prusy
Jedná se o pozemek v ulici Veverská pod místní komunikací v délce 74 m2. Ing. Vašíček
požaduje za 1 m2 částku 350,- Kč. Celkově by částka za celý pozemek činila 25.900,- Kč.
Vykoupit pozemek je pro obec důležité pro výstavbu kanalizace, ale i při nutnosti jakékoliv
opravy komunikace v budoucnu. Z těchto důvodů je důležité, aby byl pozemek pod místní
komunikací v této ulici v majetku obce. Žádost projednala Rada obce, která i přes vysokou
cenu za 1 m2 doporučuje zastupitelstvu tento pozemek odkoupit, aby byl ve vlastnictví obce
pro další potřeby s místní komunikací.
Mgr. Vejmolová vznesla dotaz, jak to vypadá s ostatními pozemky pod místní komunikací
v ulici Veverská. Starosta odpověděl, že jsou tam ještě nevykoupené pozemky několika
dalších vlastníků, které obec postupně oslovuje a bude se snažit všechny pozemku pod
komunikací vykoupit.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 18/7/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 3018/25 pod místní komunikací
v ulici Veverská. Zároveň pověřuje starostu obce k oslovení majitele Ing. Vašíčka, zajištění
sepsání kupní smlouvy a potřebné dokumentace k odkoupení parc. č. 3018/25 v k. ú.
Moravské Prusy.

Bod č. 8
Pověření k provádění rozpočtových opatření
Starosta a místostarosta obce vysvětlili zastupitelům, že s ohledem na započatou výstavbu
kanalizace a její následnou fakturaci v dalším období, by bylo vhodné, aby práce s rozpočtem
byla pružnější a nemuselo se vždy svolávat kvůli rozpočtovému opatření veřejné zasedání
zastupitelstva, což je zdlouhavé a zejména v nadcházejícím období dovolených by to mohlo
komplikovat situaci se splatností faktur. Starosta poukázal na možnost zmocnit k provádění
rozpočtových opatření v plném rozsahu Radu obce Prusy-Boškůvky, která se schází častěji
(dle potřeby) a není třeba její svolání prostřednictvím vyvěšení oznámení na úřední desce.
Současně upozornil na to, že na zasedáních zastupitelstva by následně byli zastupitelé
průběžně informováni o provedených rozpočtových opatřeních v Radě obce, aby měli přehled
o změnách v rozpočtu.
Jedná se o pověření Rady obce k provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu.
Prováděním rozpočtových opatření Radou obce se rozumí jejich schválení usnesením Rady
obce. Platnost tohoto usnesení stanovuje zastupitelstvo obce do 31. 12. 2018. Žádné dotazy již
nebyly vzneseny, proto dal starosta obce hlasovat.
Hlasování: PRO - 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Usnesení č. 18/8/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření Rady obce Prusy-Boškůvky k provádění rozpočtových
opatření v plném rozsahu s termínem platnosti tohoto usnesení do 31. 12. 2018 přičemž
prováděním rozpočtových opatření Radou obce se rozumí jejich schválení usnesením Rady
obce.
Bod č. 9
Odkoupení části pozemku parc. č. st. 49/4 v k. ú. Moravské Prusy
Předsedající uvedl, že se jedná o pozemek u č. p. 101 v ulici Dornych cca 22 m2, kde byla
dřívějších majitelem paní Soňa Urbanová. Paní Urbanová je z obce odstěhovaná a v současné
době nemovitost prodává. Část pozemku se nachází v uličce za oplocením domu a jsou v něm
uloženy inženýrské sítě. Obec tento pozemek potřebuje právě kvůli zmíněným inženýrským
sítím, které jsou v uvedeném pozemku uloženy, zejména pro plánovanou výstavbu kanalizace.
Při zpracovávání projektu si tohoto kousku pozemku pravděpodobně nikdo nevšiml, zůstal
ve vlastnictví soukromé osoby a z toho důvodu je potřeba situaci nyní vyřešit.
Žádné další dotazy nebyly vzneseny, proto dal předsedající hlasovat o pověření starosty
k zajištění potřebných formalit umožňující odkoupení části pozemku parc. č. 49/4 v k. ú.
Moravské Prusy.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 18/9/2017.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání s majiteli pozemku parc. č. 49/4 v k. ú.
Moravské Prusy v ulici Dornych. Starosta obce zajistí geometrický plán, osloví majitele
s dotazem o ceně a vyřídí všechny potřebné formality, aby mohlo být na příštím zastupitelstvu
projednáno odkoupení pozemku do vlastnictví obce.
Bod č. 10
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Římskokatolická farnost Moravské
Prusy.
Starosta obce přečetl Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu
obce na rok 2017 pro Římskokatolickou farnost Moravské Prusy na opravu věžních hodin

výměnou skel a renovaci ciferníků na věži v kostele sv. Jiří v Moravských Prusích ve výši
30 000,- Kč.
Poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku bylo schváleno zastupitelstvem obce
na veřejném zasedání dne 14. 12. 2016 v rámci schvalování rozpočtu na rok 2017. Vzhledem
k tomu, že nebyly žádné připomínky ke smlouvě, nechal předsedající hlasovat.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 18/10/2017.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce na
rok 2017 pro organizaci Římskokatolická farnost Moravské Prusy ve výši 30 000,- Kč.
Bod č. 11
Diskuze, závěr
- Starosta informoval zastupitele o odkoupení ZOD Haná domu č. p. 4 včetně pozemků
v dražbě. ZOD Haná nabízí obci nemovitost č. p. 4 v Moravských Prusích k prodeji.
Místostarosta upozornil, že by koupě nemovitosti obcí byla důležitá zejména
s ohledem na sousedící hasičskou zbrojnici. V současné době je dům č. p. 4 již několik
let neobydlený a chátrá. Z domu i zahrady jde vlhko, které prostupuje do zdí zbrojnice.
Zastupitelé se shodli na tom, že by odkoupení domu bylo pro obec vhodné. Dům by se
zboural a vyřešil by se problém s vlhkostí zbrojnice a zároveň by se daná lokalita
uklidila. Nicméně záleží na ceně, kterou si ZOD Haná za nemovitost stanoví, protože
vyšší náklady by přinesl i potřebný projekt a samotné bourání. Obec musí zvážit, zda
by se jí to finančně vyplatilo. Zároveň je třeba zjistit od majitelů kovárny, která
s domem č. p. 4 sousedí z druhé strany, jaké mají s kovárnou plány a zda by ji
případně neprodali, protože v případě zbourání domu č. p. 4 hrozí zborcení starých
a špatných zdí kovárny. V případě, že by musela obec po zbourání č. p. 4 stavět
opěrnou zeď ke kovárně, vyšplhaly by se náklady na dům č. p. 4 pro obec na částku,
která by již byla pro obec zatěžující, a odkoupení domu č. p. 4 by se tedy obci
nevyplatilo.
- Předsedající se vrátil k prodeji části pozemku parc. č. 2090/2 pod Pavlasovým, který
se na žádost manželů Večerkových řeší již delší dobu. Starosta řekl, že přijel geodet
Ing. Jabůrek a chtěli vytyčit pozemek v takovém rozsahu, jak bylo domluveno
na zastupitelstvu dne 15. 02. 2017. V tom tam přišel pan Večerka, který starostu
osočil, že zaměřují pozemek špatně, že to chtěli jinak, a když se starosta snažil
vysvětlit, že se zaměřuje podle vyjádření zastupitelstva, byl panem Večerkou obviněn
ze lži. Z toho důvodu nakonec zaměření v daný den neproběhlo a starosta obce nyní
chce oslovit zastupitele, aby se k tomu vyjádřili a ujasnili, jak bylo naposled
na zastupitelstvu rozhodnuto, jakou část pozemku obec prodá. Do diskuze se přidal
přítomný host paní Alena Přibylíková, která je dcerou pana Večerky. Pan Špičák
u mapy vysvětlil přítomné paní Přibylíkové, o jakou část pozemku se jedná. Paní
Chujacová uvedla, že na zastupitelstvu dne 15. 02. 2017 přítomnému panu Večerkovi
u mapy ukazovala, jakou část je obec ochotna prodat, několikrát se pana Večerky
ptala, zda tomu rozumí a on ji odpověděl, že ano, takže teď zastupitelé nerozumí
tomu, proč za přítomnosti geodeta pan Večerka osočil starostu, že lže a má to být
vytyčeno jinak. V zápise z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. 02. 2017
je uvedeno, že se pan Večerka k prodeji vyjádřil takto: „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“. Z toho je tedy zřejmé, že pan
Večerka byl v únoru připraven respektovat návrh obce, přesto však za přítomnosti
geodeta v květnu na místě samém uvedl, že tak to nechtějí a osočil starostu ze lži.
Z toho důvodu k vytýčení geodetem nakonec nedošlo a starosta pouze tedy zastrčil
kolíky na místech, kde si myslí, že se na takovýchto hranicích dohodli zastupitelé.

-

-

-

-

-

Také jsou tam další kolíky, které tam dal pan Večerka, aby vytýčil, jak to chtějí
odkoupit oni. Starosta nyní požaduje po zastupitelích, aby se šli podívat, jak je to tam
kolíky vytýčeno a jakou verzi je zastupitelstvo ochotno vzít jako možnost k prodeji.
Starosta dále navrhuje, že teprve po vyjádření zastupitelstva (až se na místo a vytýčené
kolíky zajdou podívat) starosta osloví manžele Večerkovi, zda souhlasí s tím,
co zastupitelé navrhují. Buď to tak budou Večerkovi akceptovat a pozemek se takhle
nechá zaměřit, nabídne k prodeji, vyvěsí se záměr nebo o to zájem mít nebudou,
geodet se vůbec volat nebude a pozemek k prodeji nabízet nebude. Paní Přibylíková
upozornila, že byla na KN, kde jí bylo sděleno, že pozemek ve vlastnictví pana
Pavlase a obce nesouhlasí – je to o několik metrů posunuto. Zároveň paní Přibylíková
upozornila na to, proč nebyli její rodiče přizváni na dnešní zasedání a že za celou dobu
jednání o prodeji pozemku nebyli písemně vyrozuměni v této věci. Místostarosta
odpověděl, že manželé Večerkovi na dnešní jednání nebyli pozváni, protože tam
nemuseli být přítomni - starosta požadoval pouze to, aby se tam šli zastupitelé podívat
a prohlédli si kolíky, které tam jsou nyní dány. Nic víc se dnes řešit nemělo a přitom
nemusejí být manželé Večerkovi přítomni, nebylo tedy nutné je zvát. Paní Přibylíková
závěrem uvedla, že kontaktuje pana Pavlase a zeptá se ho, zda nechá na své náklady
udělat geodetické vytýčení celého svého pozemku přímo v terénu odpovědným
geodetem. Následně výsledek jednání s panem Pavlasem oznámí starostovi obce,
případně místostarostovi. Dále byla vedena debata ze strany paní Přibylíková, že s ním
probere i možnost, že by si pan Pavlas uhradil případné řízení na zpřesnění hranic
parcely, kterou vlastní, aby se zjistila chyba v zaměření, jak jí sdělili na KN. Teprve
poté se podle toho vytýčí část, kterou je obec ochotna prodat. Obec přímo s panem
Pavlasem nejednala, takže jeho stanovisko nezná. S panem Pavlasem jedná paní
Přibylíková, která následně sdělí obci, jak se s ním domluvila - obec tedy nyní bude
čekat na výsledek tohoto jednání.
Starosta obce upozornil na blížící se termín aktualizace Územního plánu obce.
V průběhu podzimu začne připomínkování ke stávajícímu územnímu plánu, a proto
vyzval zastupitele, aby popřemýšleli, jaké případné změny navrhují, aby se daly
zapracovat to aktualizace Územního plánu obce.
V pondělí začíná stavba kanalizace od Zehnálkových nahoru k polňačce na Boškůvky.
Vzhledem k tomu, že tam budou jezdit velká nákladní auta, upozornil starosta obce,
že bude zákaz vjezdu a stání aut v ulici od domů manželů Černochových a paní
Jarmarové nahoru k domům manželů Zlámalových a Lauterbachových.
Ing. Brázdilová vznesla dotaz na kadeřnictví, že je budova v katastrofálním stavu
a kam obec kadeřnictví přestěhuje. Společně s paní Sedláčkovou poukázaly na to, že je
škoda, aby obec o kadeřnictví přišla, protože ho občané hojně využívají a tuto službu
v obci chtějí zachovat. Starosta odpověděl, že tam měl před 3 lety tesaře, kteří řekli,
že oprava střechy je ve výši 170 000,- Kč, což je velká částka s ohledem na to,
že budova, ve které se kadeřnictví nachází, není celá ve vlastnictví obce. Zastupitelé
se dohodli, že zkusí oslovit
Místostarosta informoval zastupitele, že zpracoval žádost o dotaci na nové auto
pro hasiče, protože stávající avie je v havarijním stavu. Případná realizace by byla až
v příštím roce.
Dotaz p. Sedláčkové na pekárnu, jak to s ní vypadá. Místostarosta odpověděl, že její
majitelka paní Dvořáková přeplatila obec a odkoupila sousedící pozemek s padající
stodolou od Ing. Vašíčka, jinak se tam nic nového neděje a nic se nezměnilo.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.20 hod.
V Moravských Prusích dne 28. 06. 2017.
Upraveno dle zákona č.101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů

