ZÁPIS
o průběhu 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného
dne 25. 09. 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 19. 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 15. 09. 2017 do 26. 09. 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: Mgr. K. V., V. Ch., Bc. M. H., M. Š.
(viz Příloha č. 2.) - Prezenční listina
Zapisovatelem určena:

Bc. K. B.

Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. J. B., K. Š.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Předsedající předložil návrh na doplnění programu zastupitelstva obce o nový bod:
- Určení zastupitele obce ke spolupráci s pořizovatelem - Zpráva o uplatňování ÚP
Prusy-Boškůvky za období leden 2014 – prosinec 2017 (projednání s dotčenými
orgány - DO), který by byl pod č. 3,
- a pod bodem č. 4. - Diskuze, závěr.
Protože nebyly žádné připomínky od členů zastupitelstva, předsedající přečetl program
zastupitelstva obce o doplněný bod:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce PrusyBoškůvky, určení a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky.
3. Určení zastupitele obce ke spolupráci s pořizovatelem - Zpráva o uplatňování ÚP
Prusy-Boškůvky za období leden 2014 – prosinec 2017 (projednání s dotčenými
orgány - DO).
4. Diskuze, závěr.
(viz Příloha č. 1.)

Vzhledem k tomu, že již nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu ZO, nechal
předsedající o návrhu hlasovat.
Hlasování: PRO – 11 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 19/1/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a program 19. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky.
Bod č. 2
Zpráva o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky
Starosta obce přednesl zprávu o činnosti Rady obce za období od 20. 06. 2017 do 15. 09.
2017.
V 17.10 hod. příchod zastupitelky V. Ch.. Nyní přítomno 12 členů zastupitelstva.
Dotazy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 19/2/2017.
ZO bere zprávu o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky na vědomí.
Bod č. 3
Určení zastupitele obce ke spolupráci s pořizovatelem - Zpráva o uplatňování ÚP PrusyBoškůvky za období leden 2014 – prosinec 2017 (projednání s dotčenými orgány - DO)
Starosta informoval ZO, že končí plynoucí lhůta 4 roky od vydání územního plánu obce PruyBoškůvky. Pořizovatel MěÚ Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje proto musí
vypracovat Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Prusy-Boškůvky, ve které se vyhodnotí uplynulé
období od ledna 2014 do prosince 2017. Z tohoto důvodu je potřeba určit zástupce obce
ke spolupráci s dotčenými orgány (DO).
Do Územního plánu obce je možné nahlédnout na webových stránkách obce PrusyBoškůvky nebo na obecním úřadě.
Informace ke zprávě co bude následovat:
- Po odsouhlasení (přepošle se ZO k vyjádření) Návrhu Zprávy je povinností
pořizovatele (MěÚ) tento návrh Zprávy projednat s dotčenými orgány a krajským
úřadem.
- Zpráva se rozešle DO, které mají na uplatnění stanovisek k návrhu Zprávy 30 dnů.
- Současně se návrh Zprávy vyvěšuje pro veřejnost k jejímu seznámení na úřední desce.
Veřejná vyhláška je doručena po 15 dnech vyvěšení + dalších 15 dní k seznámení,
celkem 30 dnů. Oba úkony se provádí současně.
- Po uplynutí 30 dnů, kdy pořizovatel v této lhůtě obdrží stanoviska dotčených orgánů
a připomínky
veřejnosti,
provede
pořizovatel
vyhodnocení
všech
stanovisek, připomínek a zapracuje je do návrhu Zprávy.
- Pak předloží návrh Zprávy k projednání zastupitelstvu obce. Pořizovatel musí vše
provést před uplynutím lhůty 4 let od vydání územního plánu. V našem případě
do prosince 2017.
Místostarosta obce navrhl, že se toho ujme.

Starosta nechal hlasovat o navrženém zástupci obce, který bude spolupracovat na vytvoření
Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Prusy-Boškůvky, jímž bude místostarosta obce.
Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 19/3/2017.
ZO Prusy-Boškůvky schvaluje místostarostu obce ke spolupráci s pořizovatelem MěÚ
Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje k vytvoření Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP
Prusy-Boškůvky za uplynulé období leden 2014 – prosinec 2017 (projednání s dotčenými
orgány - DO).
V 17.45 hod. příchod zastupitele Bc. M. H.. Nyní počet zastupitelů 13.
Bod č. 4
Diskuze, závěr
-

Starosta informoval zastupitele o RD č. p. 4 – statik navrhl ZBOURAT.
Střecha je celá špatná. Není tam věnec a střecha svou váhou tlačí na obvodové zdi,
které praskají. Stropy jsou dřevěné. Přístavek ke kovárně je propadený. Všude je
nehorázný nepořádek a je tam skladiště všeho možného. Není to tak mokré, jak se
předpokládalo. Majitel kovárny ji zatím nechce prodat, protože tam má sklad. Při
zbourání domu č. p. 4 hrozí zborcení starých a špatných zdí kovárny. Obec by po
zbourání č. p. 4 musela stavět opěrnou zeď ke kovárně. Musela by se vypracovat
projektová dokumentace k demolici, vyřídit povolení a vyjádření dotčených orgánů.
Muselo by dojít k odpojení sítí – plyn, elektrika. Voda je napojená z obecní studny.

-

Budova kadeřnictví – jeden z vlastníků podílu na nemovitosti se ozval, že by svůj
podíl obci prodal. V případě odkoupení by byl nutný znalecký posudek odhadce. RD –
kadeřnictví nemá žádný pasport domu, měl by se také pořídit. Zastupitelé souhlasí
s tím, aby starosta oslovil ostatní vlastníky s možností odkoupení.

-

Dotaz zastupitele p. P., jak probíhá výstavba kanalizace. Starosta a místostarosta
společně informovali zastupitele o současné situaci. V Boškůvkách již budou brzy
končit. Kanalizace tam již bude hotová. Nová silnice se zatím dělat nebude. Zároveň
informovali o situaci v Dornychu a přečerpávačkách u domů č. p. 6 a 5.

-

Místostarosta oznámil zastupitelům, že v Boškůvkách si občané stěžují na úbytek
vody ve studních. Z toho důvodu minulý týden přijel do Boškůvek hydrogeolog, který
podal zprávu. Úbytek vody přímo nesouvisí s výstavbou kanalizace. Hydrogeolog
konstatoval, že úbytek spodních vod je způsobený převážně velkým suchem v letních
měsících. Pouze v menší míře je možné, že dočasně úbytek způsobilo kopání. Budou
se tam dávat pro jistotu ucpávky při kopání přípojek. Jedná se o souběh více okolností.

-

Dotaz zastupitelky p. R. za vodovod v Boškůvkách, po kterém se občané ptají.
Starosta odpověděl, že obec musí počkat na VaK, až potáhnou hlavní řád
na Švábenice.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18.15 hod.

V Moravských Prusích dne 25. 09. 2017.

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

