ZÁPIS
o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného
dne 21. 12. 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 20. 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 13. 12. 2017 do 22. 12. 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 8 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 8 členů zastupitelstva obce.
Omluveni: 6 zastupitelů, místostarosta
(viz Příloha č. 2.) - Prezenční listina
Zapisovatelem určena:

Bc. K. B.

Návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. K. V., M. D.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Předsedající předložil návrh na doplnění programu zastupitelstva obce o nový bod:
- Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce., který by byl pod bodem č. 7,
a pod bod č. 8. se posune - Diskuze, závěr.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Protože nebyly žádné připomínky od členů zastupitelstva, předsedající přečetl program
zastupitelstva obce o doplněný bod:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva obce PrusyBoškůvky, určení a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Rozpočet Obce Prusy-Boškůvky na rok 2018.
3. Zpráva o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky.
4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2020.
5. Zpráva o uplatňování Územního plánu Prusy-Boškůvky v uplynulém období 1/2014 –
12/2017 – II. uplatňované období.
6. Pověření k provádění rozpočtových opatření.
7. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce.
8. 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 – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 20/1/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a program 20. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky.
Bod č. 2
Rozpočet Obce Prusy-Boškůvky na rok 2018
Předsedající informoval zastupitelstvo o vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2018 na fyzické
úřední desce i v elektronické verzi (návrh je vyvěšený od 4. 12. 2017 do 31. 12. 2017).
Zastupitelstvo obce zpracovávalo návrh rozpočtu společně na pracovním zasedání dne
27. listopadu 2017, takže členové zastupitelstva ví, jak je návrh rozpočtu na 2018 sestavený.
Navíc byli o vyvěšení návrhu rozpočtu 2018 informováni účetní obce prostřednictvím e-mailu
dne 5. 12. 2017, takže si ho předem nastudovali doma.
Předsedající dal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2018 ve znění, v jakém byl vyvěšen na
úředních deskách (viz Příloha č. 3.).
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 20/2/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Prusy-Boškůvky na rok 2018 ve třídění dle
rozpočtové skladby:
- na straně příjmů v položkách ve výši
36 392 900,- Kč
- na straně výdajů v paragrafech ve výši
36 392 900 Kč
Současně zastupitelstvo obce schvaluje, dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích:
1) poskytnutí dotací těmto organizacím:
- TJ Sokol Moravské Prusy ve výši
- Římskokatolická farnost Moravské Prusy ve výši
- Prušánek, o. s. ve výši
- Myslivecký spolek Mor. Prusy-Málkovice ve výši
2) schvaluje poskytnutí peněžitých darů:
- Český svaz včelařů, o. s. ve výši
- Fond ohrožených dětí ve výši
- Paprsek Vyškov ve výši
které jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.

40.000,- Kč
30.000,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
4.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč

Příchod zastupitele v 16.20 hod. Současný počet všech přítomných zastupitelů je 9.

Bod č. 3
Zpráva o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky

Starosta obce přednesl zprávu o činnosti Rady obce za uplynulé období, tzn. od 16. 09. 2017
do 18. 12. 2017.
Dotazy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 20/3/2017.
ZO bere zprávu o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky na vědomí.

Bod č. 4
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 - 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 04. 12. 2017.
Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na úřední desce bylo dne 5. 12. 2017
oznámeno ZO prostřednictvím e-mailu a členové ZO se s ním mohli předem seznámit.
V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je plánována výstavba kanalizace a čistírny
odpadních vod a dále je jeho součástí komentář s rozpisem čerpání dlouhodobého úvěru
z Komerční banky, a.s.
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu:
rok 2018
Rozpoč. příjmy:
30 175 000,- Kč
Financování:
27 000 000,- Kč
CELKEM:
57 175 000,- Kč

rok 2019
19 100 000,- Kč
2 000 000,- Kč
21 100 000,- Kč

rok 2020
11 920 000,- Kč
--11 920 000,- Kč

Rozpoč výdaje:
Financování:
CELKEM:

19 675 000,- Kč
1 425 000,- Kč
21 100 000,- Kč

10 495 000,- Kč
1 425 000,- Kč
11 920 000,- Kč

57 175 000,- Kč
--57 175 000,- Kč

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 20/4/2017.
ZO Prusy-Boškůvky schvaluje podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020.
Bod č. 5
Zpráva o uplatňování Územního plánu Prusy-Boškůvky v uplynulém období 1/2014 –
12/2017 – II. uplatňované období.
Starosta informoval zastupitele, že končí lhůta 4 let od vydání Územního plánu obce PrusyBoškůvky.
Pořizovatel - MěÚ Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje proto musel vypracovat
Návrh - Zprávy o uplatňování ÚP Prusy-Boškůvky, ve kterém se vyhodnotilo uplynulé
období od ledna 2014 do prosince 2017. S celou Zprávou bylo ZO seznámeno předem
prostřednictvím e-mailu.
Po vyhodnocení výsledků projednání návrhu Zprávy s dotčenými orgány, krajským úřadem,
sousedními obcemi, správci sítí a s veřejností nemusela být Zpráva o uplatňování Územního
plánu Prusy-Boškůvky upravována ani doplněna.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,

Usnesení č. 20/5//2017
Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky v souladu ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) projednalo a
schválilo dle § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování Územního plánu Prusy-Boškůvky
za uplynulé období 1/2014 - 12/2017.

Bod č. 6
Pověření k provádění rozpočtových opatření
Jedná se o pověření starosty obce k provedení rozpočtového opatření ke dni 31. 12. 2017
s dodatečným schválením na schůzi Rady obce. Účetní zdůvodnila, že se jedná pouze
o přesuny mezi paragrafy v případě, že v posledních dnech konce roku dojde vlivem úhrady
došlých faktur nebo plateb v hotovosti k překročení některé položky. Nedojde k navýšení
rozpočtu.
Hlasování: PRO - 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Usnesení č. 20/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce Prusy-Boškůvk k provedení
rozpočtového opatření ke dni 31. 12. 2017 s dodatečným projednáním a schválením na schůzi
Rady obce.
Bod č. 7
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce.
Starosta obce seznámil ZO se změnou přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od 01. 01. 2018,
kterou se mění odměňování uvolněných i neuvolněných členů ZO za výkon funkce.
Uvolněnému starostovi se odměna mění automaticky, u neuvolněných zastupitelů je možná
změna výše pevné složky odměny po schválení zastupiteli.
Dosavadní pevná složka odměny u neuvolněných členů:
- neuvolněný člen zastupitelstva
280,- Kč
- člen rady obce
1 000,- Kč
- místostarosta
8 325,- Kč
Nově byla pevná složka Nařízením vlády u Územně samosprávného celku od 601 do 1000
obyvatel navýšena až do maximální výše:
- neuvolněný člen zastupitelstva
1 379,- Kč
- neuvolněný člen rady obce
5 514,- Kč
- neuvolněný místostarosta
24 814,- Kč
Zastupitelky paní Sedláčková a Brázdilová J. navrhují zvýšení odměny pro místostarostu obce
podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Pan Špičák navrhuje, aby odměny ostatních zastupitelů 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 – 0,

Starosta dává hlasovat, aby dosavadní pevná složka odměny neuvolněných členů rady zůstala
ve výši 1 000,- Kč:
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Starosta dává hlasovat, aby byla dosavadní pevná složka odměny neuvolněného místostarosty
obce navýšena na 12 000,- Kč:
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 3,
Usnesení č. 20/7/2017.
Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky neschvaluje navýšení pevné složky odměny
neuvolněnému místostarostovi obce, členům rady ani pevnou složku odměny pro neuvolněné
členy zastupitelstva. Výše všech odměn tak zůstávají pro všechny neuvolněné zastupitele
ve stejných částkách jako dosud, tzn.:
- neuvolněný člen zastupitelstva
280,- Kč
- člen rady obce
1 000,- Kč
- místostarosta
8 325,- Kč
Bod č. 8
Diskuze, závěr
- Starosta obce informoval zastupitele o blížícím se konci funkčního období
pro přísedící Okresního soudu ve Vyškově, a že bude nutné navrhnout a schválit na
jarním zasedání zastupitelstva obce kandidáta z naší obce pro další období.
- Starosta informoval o nových cenách vodného společnosti VaK, a.s. Vyškov
s platností od 01. 01. 2018. Vodné bude činit 45,68 Kč včetně DPH.
- Starosta informoval zastupitele o příjmu dotace ze SFZP dne 14. 12. 2017 na účet
obce v celkové výši 7 673 569,74 Kč a dále o následné úhradě dvou posledních faktur
firmě Quantum, a.s. dne 20. 12. 2017 v celkové výši 5 681 301,99 Kč.
- Účetní obce informovala zastupitele o schválení inventurních komisí, jejichž členy je
většina zastupitelů.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 17.15 hod.
V Moravských Prusích dne 21. 12. 2017.

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

