ZÁPIS
o průběhu 6. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného
dne 27. 05. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích

Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky (dále jen
„zastupitelstvo obce“) v 17.15 hod. a všechny přítomné přivítal.
Bod č. 1
Technický bod - zahájení, schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva obce PrusyBoškůvky, určení a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Předsedající vyzval všechny přítomné zastupitele i občany ke sdělení, zda někdo bude
pořizovat zvukový nebo obrazový záznam z průběhu zasedání. Nikdo z přítomných nesdělil
tuto skutečnost.
Starosta obce předal informace o zveřejnění veřejného zasedání zastupitelstva obce na úřední
i elektronické desce OÚ od 17. 05. do 28. 05. 2019 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
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva obce PrusyBoškůvky, určení a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky.
3. Smlouva o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce PrusyBoškůvky v roce 2019 – Římskokatolická farnost Moravské Prusy.
4. Účetní závěrka Obce Prusy-Boškůvky za rok 2018.
5. Odměna předsedy finančního výboru.
6. Vnitřní směrnice.

7. Diskuze, závěr.
(viz Příloha č. 1.)
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky k programu ZO, nechal předsedající
o návrhu hlasovat:
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,

Usnesení č. 6/1/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a program 6. 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 uplynulé období, tzn. od 29. 01. 2019
do 16. 05. 2019.
Dotazy:
Dotaz J. Palla k žádosti o změně posypu cest – o jaký posyp by se jednalo? Starosta
odpověděl, že by se jednalo o sůl (nyní se sype písek a štěrk). Nešly by tam chemikálie. Pan
Gerec se ptal, zda by potom ta sůl neměla negativní vliv na ČOV, kdyby z nově vybudované
kanalizace někde tekla dešťová voda do ČOV. Starosta odpověděl, že dle jemu dostupných
informací by to vliv mít nemělo.
Připomínka p. Gerece, zda by nebylo vhodné oslovit VaK Vyškov, zda nemají zájem
zkontrolovat vodovod v celé obci, protože je starý a případně opravit jeho špatné části, když
je obec v současné době rozkopaná (než se opraví silnice). Pan Palla dále navrhuje, aby se
tímto způsobem oslovili všichni dodavatelé sítí v obci.
Usnesení č. 6/2/2019
ZO bere zprávu o činnosti Rady obce Prusy-Boškůvky na vědomí.
Bod č. 3
Smlouva o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce PrusyBoškůvky v roce 2019 – Římskokatolická farnost Moravské Prusy
Starosta obce uvedl, že Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu
obce na rok 2019 pro organizaci Římskokatolická farnost Moravské Prusy, IČO: 48838322
na výměnu okapů v kostele sv. Jiří v Moravských Prusích dostali předem všichni zastupitelé
e-mailem k prostudování 22. 05. 2019.
Poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 30 000 Kč bylo schváleno
zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 17. 12. 2018 v rámci schvalování rozpočtu na
rok 2019. Nyní se jedná už jen o schválení smlouvy.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné připomínky ke smlouvě, nechal předsedající hlasovat.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 6/3/2019.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce
na rok 2019 pro organizaci Římskokatolická farnost Moravské Prusy, IČO: 48838322 ve výši
30 000 Kč.

Bod č. 4
Účetní závěrka Obce Prusy-Boškůvky za rok 2018.
Účetní obce podala informace k účetní závěrce za rok 2018. Zároveň uvedla, že podklady k
inventarizaci byly zastupitelům zaslány prostřednictvím e-mailu dne 22. 05. 2019, a to i s
webovým odkazem na monitor státní správy, který je aplikací Ministerstva financí ČR, kde si
mohli zastupitelé prostudovat rozpočet a všechny výkazy obce, tzn.
- Rozvaha k 31. 12. 2018
- Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
- Příloha k 31. 12. 2018
Dotazy nebyly vzneseny.
Hlasování:

PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 6/4/2019
Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky schvaluje Účetní závěrku Obce Prusy-Boškůvky za rok
2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018.

Bod č. 5
Odměna předsedy finančního výboru
Starosta obce navrhuje, aby odměna za výkon funkce předsedy finančního výboru
zastupitelstva obce byla ve výši 450 Kč za měsíc, jak je tomu u předsedy kontrolního výboru.
Dále navrhuje, aby tato odměna byla vyplácena od 01. 06. 2019.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Usnesení č. 6/5/2019
Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru zastupitelstva obce
ve výši 450 Kč za měsíc, a to ode dne 01. 06. 2019.

Bod č. 6
Vnitřní směrnice
Vnitřní směrnice obce č. 1/2019 stanoví pravidla pracovních a cestovních náhrad, upravuje
výši stravného, zpracování cestovního výkazu a výplaty při pracovních cestách zaměstnanců
obce, obecního úřadu a členů zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
Usnesení č. 6/6/2019
Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky schvaluje Vnitřní směrnici obce č. 1/2019 – pracovní
cesty a cestovní náhrady.

Bod č. 7
Diskuze, závěr
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Informace starosty k ČOV – občané v Moravských Prusích se již mohou napojit
na splaškovou kanalizaci a vypouštět odpadní vody do nové splaškové kanalizace.
V Boškůvkách to zatím není možné, protože ještě není funkční přečerpávací stanice.
Starosta obce sdělil, že v Boškůvkách je propadená silnice po výstavbě vodovodu
firmou IMOS. Obec tento propad reklamovala. Firma reklamaci přijala a cestu opraví.
Zároveň se zjistilo při monitoringu kanalizace, že překopli obecní kanalizaci a špatně
provedli opravu.
Zastupitel Michal Jarmar – dotaz na slevy na trubky a skalní prach. Starosta
odpověděl, že skalní prach je na Zákopčí a občané si ho tam můžou brát. Poukazy na
slevu vydáváme na obci.
Dotaz pana Marka Gerece, zda geodet bude zaměřovat vše (i pod zemí velké šachty,
a nejen poklopy na povrchu), aby byla na OÚ uložena dokumentace pro pozdější
potřeby. Starosta odpověděl, že by to mělo být zaměřeno.
Dotaz pana Michala Jarmara – kdo chodí fotit připojení k revizní šachtě? Starosta
odpověděl, že většinou on nebo místostarosta.
Dotaz pana Marka Gerece – když se v červnu prodlouží uzavírka hlavní cesty, zda
platí i nadále možnost průjezdu kolem rybníka? Starosta odpověděl, že to bude
problém, protože zhotovitelé chtějí dělat cestu na Hatích a na Veverské a v té době se
tam nebude moct jezdit. Občané budou muset pár dnů využít oficiální objízdnou trasu
na Boškůvky, Málkovice, Medlovice, Rybníček, Hoštice.
Pan dále Gerec upozornil, aby se při pracích v Dornychu nezapomnělo na kanálek
na dešťovou vodu.
Přítomný host paní Sedláčková upozornila, že na křižovatce u Zákopčí už zhotovitel
stavby dodělal odlehčovací komoru a nechali tam binec, neuklidili tam po sobě.
Starosta odpověděl, že o tom ví, že jsou taková místa i v jiných částech obce, kde
zůstal po stavbě materiál a neupravený terén. Zhotovitel stavby to bude všechno
uklízet a dávat dotčená místa do pořádku (upravit povrch, zasít trávu,…).
Paní Pospíšilová – dotaz na postřik chodníků, zda už se nedělá? Starosta odpověděl, že
to obec dělá, ale v současné době to nešlo, protože nebylo vhodné počasí, a navíc to
zaměstnanec obce nestíhá – nyní je vysoká tráva a musí především sekat. Jakmile
tráva přeroste, už to potom traktorek nebere, takže je třeba řešit nejprve zelené plochy.
Paní Chujacová navrhla, aby se vzal někdo na brigádu na sečení trávy a stříkání.
Starosta odpověděl, že žádného vhodného zájemce z obce momentálně nemá. Cizí vzít
nemůže, protože obec nemá prostory pro převlékání, sprchu atd.
Dotaz paní Pospíšilové na její e-mail zaslaný panu starostovi a „Plán rozvoje obce“.
Starosta odpověděl, že žádný plán se nechystá psát, protože neví, jak obec finančně
vyjde na konci roku, až se dodělá kanalizace. Navíc je rozdělaný hřbitov, zbrojnice,
voda v Boškůvkách a řeší se rozhlas (na podzim bude výzva na dotace na rozhlasy).
Účetní obce uvedla, že obec Plán rozvoje obce má, ale není aktualizovaný.
Paní Pospíšilová další dotaz - zda by šlo udělat uzavřenou zastávku dole
na Boškovské. Starosta odpověděl, že kraj v současné době dělá dokumentaci na
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novou silnici, jehož součástí jsou i zastávky a chodníky, které půjdou na náklady obce,
takže se to potom bude řešit vše naráz, a tudíž nemá cenu dělat teď novou zastávku.
Pan Jan Palla – dotaz, jak to vypadá s vodovodem v Boškůvkách? Starosta odpověděl,
že byly osloveny firmy k výběrovému řízení na vypracování projektové dokumentace
pro výstavbu vodovodu v Boškůvkách. Všechny firmy uvedly, že by to měly
zvládnout do 20. 12. 2019, že by jim tento termín měl stačit. Výběrové řízení
proběhne v červnu. Reálné zahájení je v červenci.
Dotaz paní Vejmolové na výběrové řízení na pracovníka ČOV - zda jsou na obci
nějaké nabídky. Starosta uvedl, že jsou na úřadě dvě obálky s nabídkami a bude se to
řešit s panem Gottvaldem ze společnosti Quantum, a.s. který bude zabezpečovat
zkušební provoz kanalizace a ČOV.
Dotaz pana Jarmara – do kdy mají být hotové chodníky na hřbitově? Starosta uvedl, že
to musí být hotové do konce června kvůli vyúčtování dotací.
Dotaz paní Přibylíkové, zda si může starosta zřídit novou e-mailovou adresu přímo
na sebe? Starosta uvedl, že si zřizovat e-mail nebude. Vyhovuje mu, že máme na obci
jednu e-mailovou adresu. Další dotaz paní Přibylíkové zněl na zápisy z rady, jelikož
místostarosta na předchozích jednáních zastupitelstva slíbil, že bude psát všem
zastupitelům termín a program jednání rady obce, avšak dnes byla přečtena zpráva
o činnosti rady a zastupitelé nevěděli, že rada proběhla a co se projednávalo (nikdo jim
nedal vědět). Starosta uvedl, že hned říkal, že to z časových důvodů dělat nebude
a pokud to přislíbil místostarosta, je třeba to na příštím zasedání řešit přímo s ním.
Dotaz pana Pospíšila, zda nejde dát historii na elektronickou úřední desku, aby se daly
vyhledat dokumenty, které byly vyvěšené někdy dříve? Účetní odpověděla, že to
neumožňuje program.
Dotaz paní Přibylíkové na to, jak probíhá proces, když přinese žádost na obecní úřad
a účetní tam dá podací razítko? Starosta odpověděl, že si to bere k sobě, posoudí, co
s tím a buď dá žádost do programu jednání rady obce, nebo odpoví sám přímo. Uvedl,
že někdy z časových důvodů nedodrží termín na odpověď.
Dotaz paní Pospíšilové, jak jsou rozdělené kompetence, kdo má co na starosti
(starosta, místostarosta)? Starosta odpověděl, že kompetence rozdělené nemají, že se
domlouvají průběžně dle potřeby a časových možností.
Dotaz paní Pospíšilové na to, kolik lidí si přišlo pro projekty, abychom měli přehled
o tom, kolik lidí se připojí na novou kanalizaci. Starosta odpověděl, že část projektů
ještě stále zůstává na obci projektů a prozatím není jasné, kolik občanů se připojí. Paní
Pospíšilová poukázala na to, že když se nepřipojí 80 % občanů, může obec přijít
o dotaci. Dále uvedla, že občané jsou špatně informováni, co se týká konkrétních
termínů napojení apod.. V diskuzi zastupitelů byl navržen nový letáček do schránek
pro občany s uvedením nejzazších termínů pro napojení. Starosta obce uvedl, že zajde
na Odbor životního prostředí a důležité termíny tam zjistí, aby se následně mohly
uvést do letáčku s informacemi pro občany.
Dotaz pan Palla – kdo čistil silnice v dubnu před hodama a proč ji nevyčistil také
v Boškůvkách na točně? Starosta odpověděl, že silnice tehdy čistila SÚS Vyškov
a dělala jen krajské silnice, které mají v majetku. Na točně už cesta není v majetku
kraje, proto nebyla vyčištěna. Obec v současné době neví o nikom, kdo by čištění
silnic tady v okolí zajišťoval (soukromník, kterého obec dříve využívala, již nemá
čistící auto) a SÚS Vyškov nestíhá dělat svoje cesty, takže nám s místními
komunikacemi vypomoct nemohla.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.20 hod.
V Moravských Prusích dne 27. 05. 2019.

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

