ANONYMIZOVANÝ ZÁPIS
z 16. zasedání RO Pustiměř, konaného dne 26. června 2019
v kanceláři Obecního úřadu v Pustiměři

Schůze začala: 17:00 hodin
Přítomni: Mgr. Vlastimil Smékal, Mgr. Lukáš Peška, Petra Provazníková, Pavel Smejkal
Omluven: Pavel Holub
Ověřovatel: Petra Provazníková
Zápis: Věra Pospíšilová

Starosta přivítal přítomné členy rady obce na jejím 16. zasedání a konstatoval, že z pěti členů
rady obce jsou přítomni čtyři, (prezenční listina – příloha zápisu č. 1) rada obce je tedy
usnášeníschopná.
Technický bod
Určení ověřovatele, seznámení s programem
Jako ověřovatele zápisu z jednání rady obce č. 16 navrhl starosta paní Petru Provazníkovou,
která vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 259/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e

za ověřovatele 16. schůze paní Petru Provazníkovou.
H: 4 : 0 : 0

Poté starosta seznámil přítomné s programem schůze.
Usnesení č. 260/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e následující program 16. jednání RO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola plnění usnesení RO č. 15
Žádosti
Stavební
Majetkoprávní
Rozpočtové opatření č. 9
Informace, různé
H: 4 : 0 : 0
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Ad 1) Kontrola plnění usnesení
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení u všech bodů z minulého jednání
s konstatováním, že všechna usnesení byla splněna nebo jsou v plnění.
Opravy chodníků kolem restaurace Adélka začnou zítra. Rada obce vybrala dlažbu typu
parkety, která je poležena i před poštou.
V této souvislosti členové rady doporučili zvážit poskytování příspěvku občanům na opravu
chodníků.
Usnesení č. 261/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e kontrolu plnění usnesení z RO č. 15.
H: 4 : 0 : 0
Ad 2) Žádosti
SDH Pustiměř žádá o finanční příspěvek v hodnotě 3 500,- Kč na odměnu pro reprezentující
dorostence na krajském kole v požárním sportu. Každému startujícímu chlapci ze
sedmičlenného družstva bude zakoupen dárkový poukaz do sportovního hasičského obchodu
v hodnotě 1 000,- Kč/osoba. Tímto žádají o podílení se 500,- Kč/osoba, protože dorostenci
vzorně reprezentovali obec Pustiměř a dosáhli vynikajících výsledků.
Usnesení č. 262/19 R16
Rada obce Pustiměř
s ch v a l u j e
uhrazení nákladů za dárkové poukazy pro
reprezentující dorostence SDH Pustiměř v hodnotě 3 500,- Kč.
H: 4 : 0 : 0
MC Pustiměř žádá o pronájem Sokolovny dne 29. 10. 2019 na příměstský tábor a 29. 11. –
1. 12. 2019 na vánoční jarmark.
Usnesení č. 263/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e bezúplatný pronájem Sokolovny MC Pustiměř na 29.
10. 2019 na příměstský tábor a na 29. 11. – 1. 12. 2019 na vánoční jarmark.
H: 4 : 0 : 0
Paní Jaroslava Klevetová žádá za Klub seniorů se sídlem Pustiměř 75 o finanční příspěvek ve
výši 5.000,- Kč na občerstvení účastníků akce pořádané na počest 30. výročí založení klubu
seniorů v Pustiměři.
Usnesení č. 264/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e příspěvek v max. výši 5.000,- Kč Klubu seniorů se
sídlem Pustiměř 75 na občerstvení k 30. výročí založení Klubu seniorů v Pustiměři na
základě předložených dokladů.
H: 4 : 0 : 0
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Pan XXXXXXXX, XXXXXXXX, žádá o příspěvek na fasádu ve výši 1.500,- Kč.
Usnesení č. 265/19 R16
Rada obce Pustiměř
s ch v a l u j e dotaci ve výši 1.500,- Kč panu XXXXXXXX,
XXXXXXXXX, na rekonstrukci fasády rodinného domu.
H: 4 : 0 : 0
Starosta rozhodl na doporučení kontrolního výboru obce podle § 105 zákona o obcích o
pozastavení usnesení rady obce č. 247/19 R15 z důvodu jeho nesprávnosti, protože se jedná o
investici do cizího majetku a mohlo by jít o jednání za hranou zákonem stanovených principů
hospodaření obcí a navrhl zastupitelstvu na jeho zasedání dne 20. 6. 2019 zrušení tohoto
usnesení podle § 84, odst. 5 zákona o obcích. Zastupitelstvo obce usnesením č. 96/19 Z 06
Pustiměř usnesení rady obce č. 247/19 R15 podle § 84 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zrušilo. Rada se může danou věcí
opětovně zabývat a přijmout nové usnesení. Starosta doporučil farnosti řešit opravu farní
zídky formou individuální dotace.
Dr. Josef Beníček, farář pustiměřský, žádá tedy o individuální dotaci ve výši 30.000,- Kč na
opravu zborcené zídky za chrámem sv. Benedikta. Farnost není schopna ze svých skromných
prostředků tuto urgentní opravu realizovat.
Usnesení č. 266/19 R16
Rada obce Pustiměř
a) s ch v a l u j e individuální dotaci ve výši 30.000,- Kč Římskokatolické farnosti
Pustiměř, Pustiměř 84, na opravu zborcené zídky za chrámem sv. Benedikta.
b) u k l á d á starostovi obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu
a)
H: 4 : 0 : 0
Vyškovské noviny nabízí obci možnost inzerce – propagace pustiměřské pouti – v tomto
periodiku. Inzerce by vyšla v pátek 19. července. Cena za celou stranu je 5.000,- Kč bez DPH.
Tato nabídka byla využita i v předchozích letech. Starosta doporučuje v tomto pokračovat a
v novinách zveřejnit plakát připravovaného programu pouti doplněný i o textovou část.
Usnesení č. 267/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e objednávku inzerce ve Vyškovských novinách dne
19. 7. 2019, která se bude týkat propagace pustiměřské pouti.
H: 4 : 0 : 0
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ZŠ Pustiměř pořádá každoročně soutěž o nejaktivnějšího žáka 9. ročníku. Obec poskytne ze
svého rozpočtu 1 000,- Kč jako odměnu pro vyhodnoceného žáka.
Usnesení č. 268/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e peněžní odměnu ve výši 1 000,- Kč pro nejaktivnějšího
žáka 9. ročníku ZŠ Pustiměř za školní rok 2018/19.
H: 4 : 0 : 0
Ad 3) Stavební
Pozvání na radu přijal pan Jan Suchý, starosta SDH Pustiměř, který představil vizi
rekonstrukce přízemí hasičské zbrojnice. Stavební úpravy, nová elektroinstalace a nábytek by
vyšly cca na 1 mil. Kč.
Pan Suchý dále uvedl, že s bývalým starostou Mgr. Nevřalou se řešily možnosti dotací na
opravu a vybavení hasičské zbrojnice. Pan Suchý si nechal zpracovat cenové nabídky, aby byl
přehled, kolik tyto opravy budou stát. Po obci žádali pouze o nábytek, nejdůležitější však je
nová elektroinstalace. Cenová nabídka na elektroinstalaci činí 374 000,- Kč.
Elektroinstalace se týká celého přízemí, sociálního zařízení, garáží a chodby. Nábytek
potřebují hlavně do zasedací místnosti. Úpravy v patře se zatím neplánují. Pan Suchý
předložil cenové nabídky, které jsou celkem ve výši 954 000,- Kč. Je možnost požádat o
dotace Jihomoravský kraj i MAS.
Starosta – elektroinstalace je nutná, s tím budou souviset i stavební úpravy a zároveň bude
vhodné vybavit budovu novým nábytkem. Pokud bude zastupitelstvo pro, budou tyto úpravy
zařazeny do rozpočtu na příští rok. Zároveň se budou zjišťovat možnosti dotací.
Pan Smejkal – pokud se bude dělat rekonstrukce, tak se vším všudy. To znamená, elektřina,
voda, odpady, vnitřní omítky. Pokud budeme žádat o dotaci, musí k tomu být samozřejmě
projekt.
Pan Suchý – je třeba zjistit, kolik Jihomoravský kraj přispívá, aby projekt nestál víc, než
přidělená dotace.
Starosta – budou tuto záležitost řešit tak, aby se našla nejvhodnější varianta.
Truhlář Vladislav Zbořil, Pustiměřské Prusy 241, předložil cenovou nabídku na rekonstrukci
kanceláře administrativní pracovnice a kuchyňky na OÚ. Obě místnosti jsou v nevyhovujícím
stavu. Cena za rekonstrukci kanceláře – nový nábytek, dveře, podlaha, žaluzie – je cca
80.000,- Kč, cena za kuchyňku – nová linka, stůl, police, podlaha, dveře, žaluzie je cca
60.000,- Kč.
Usnesení č. 269/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e rekonstrukci kanceláře administrativní pracovnice a
kuchyňky OÚ panem Vladislavem Zbořilem, Pustiměřské Prusy 241, IČ: 72386398.
H: 4 : 0 : 0
Paní XXXXXXXX, XXXXX, XXXXX, žádá o vyjádření k PD na novostavbu RD na p. č.
1852/15 a o souhlas s provedením stavby formou veřejnoprávní smlouvy. Jedná se o
novostavbu v V. etapě Pod Vodojemem.
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Místostarosta upozornil na provádění kontroly stavu obrubníků v průběhu stavby.
Usnesení č. 270/19 R16
Rada obce Pustiměř
a) n e m á n á m i t e k k projektové dokumentaci na novostavbu rodinného domu na
p. č. 1852/15 v k. ú. Pustiměř pro územní a stavební povolení,
b) s o u h l a s í s provedením a umístěním stavby formou uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
H: 4 : 0 : 0
Projektant Ing. Emil Němeček, zastupující investora stavby XXXXXXX, XXXXXX, XXXX,
žádá obec o vyjádření k PD na akci „Vodovodní přípojka pro výrobní a skladovací objekt na
p. č. 238/3 v k.ú. Pustiměř“ pro územní souhlas. Jedná se o objekt bývalých izolačních skel.
Přípojka bude provedena protlakem pod komunikací.
Usnesení č. 271/19 R16
Rada obce Pustiměř n e m á n á m i t e k ke stavbě „Vodovodní přípojka pro výrobní a
skladovací objekt na p. č. 238/3 v k.ú. Pustiměř“ pro územní souhlas.
H: 4 : 0 : 0
Pan XXXXXX, XXXXXX, XXXX, žádá o vyjádření k PD ve věci stavby rodinného domu na
pozemku p. č. 1808/2. Jedná se o stavbu v VI. etapě u potoka.
Usnesení č. 272/19 R16
Rada obce Pustiměř n e m á n á m i t e k
k projektové dokumentaci na stavbu
rodinného domu na pozemku p. č. 1808/2 v k. ú. Pustiměř pro společné územní a stavební
povolení.
H: 4 : 0 : 0
Starosta doporučuje zajistit vstupování do tělocvičny ZŠ pro spolky a fyzické osoby, které si
tělocvičnu v odpoledních hodinách pronajímají, pomocí čipového systému. Podobně to
funguje např. v Drnovicích, kde jsou s tím dobré zkušenosti. Ušetřily by se náklady na
odměnu správce tělocvičny. Starosta oslovil firmu JIMI CZ o zpracování cenové nabídky a
zavedení nového systému by vyšlo cca na 40.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 273/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e zabezpečení vstupu do tělocvičny základní školy č. p.
207 pomocí čipového systému a s ch v a l u j e provedení prací firmou JIMI CZ, a.s.,
Plzeňská 276/298, Praha.
H: 4 : 0 : 0
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Projektant Ing. Rostislav Grebík, Sobáčov 99, Mladeč, zaslal cenovou nabídku na zakázku
řešení parkování u potravin Hruška a směrem ke státní silnici. Dokumentace by byla
zpracovaná a podaná ke společnému povolení do konce listopadu 2019. Cena zakázky je
95.000,- Kč.
Usnesení č. 274/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e zpracování projektové dokumentace ke společnému
stavebnímu povolení na akci „Odstavné plochy před obchodem Hruška, místní část
Pustiměřské Prusy“ panem Ing. Rostislavem Grebíkem, Sobáčov 99, 783 21 Mladeč, IČ:
04088620.
H: 4 : 0 : 0
Zahradní architekt Ing. Pavla Štěpánková, Pustiměř 29, připravila projekt sadových úprav u
pošty a jejím okolí. Orientační rozpočet na rostlinný a ostatní materiál je 50.000,- Kč. Práce
by provedla Ing. Strouhalová.
Usnesení č. 275/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e provedení sadových úprav u pošty a jejím okolí dle
projektové dokumentace.
H: 4 : 0 : 0
Ad 4) Majetkoprávní
V souvislosti s plánovaným vydáním Řádu veřejného pohřebiště obce Pustiměř je potřeba
uzavřít novou smlouvu o zajištění hrobnických prací.
Usnesení č. 276/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e zajištění hrobnických prací a služeb související
s pohřbíváním na veřejném pohřebišti obce Pustiměř prostřednictvím podnikající fyzické
osoby pana Marka Klvače s místem podnikání Moravské Málkovice 29, 682 01 Vyškov, IČ:
462 36 627.
H: 4 : 0 : 0
V souvislosti s přidělením dotace z OPŽP 794.598,- Kč na výměnu zdroje tepla v budově ZŠ
č. p. 207 je potřeba akutně zkompletovat podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace,
aktualizovat finanční harmonogram, připravit další doklady k rozhodnutí, vyplnit příslušné
moduly v systému MS2014+ a zajistit související práce až do vydání rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Cena za tyto služby je 19.000,- Kč bez DPH a je součástí celkových způsobilých
výdajů akce.
Po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude potřeba správa projektu v systému MS2014+,
jde o kompletace faktur schválených technickým dozorem a objednatelem a jejich zadání,
kompletace bankovních výpisů, položkových rozpočtů a dalších potřebných dokladů a jejich
zadání, zpracování a podání zpráv o realizaci, zpracování a podání žádostí o platbu,
aktualizace finančně platebního kalendáře v průběhu realizace, kompletace dokladů
k závěrečnému vyhodnocení akce a jejich předání na SFŽP, zpracování závěrečné
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monitorovací zprávy, vyplnění následných provozních zpráv. Cena za tyto služby je 39.000,Kč bez DPH a je součástí celkových způsobilých výdajů akce.
Usnesení č. 277/19 R16
Rada obce Pustiměř
a) s ch v a l u j e uzavření smlouvy s firmou TENDRA spol. s r.o., Ořechová 3336,
Mělník, IČ: 01820265, jejímž předmětem je manažerské řízení projektu pro
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: „Výměna zdroje tepla v budově ZŠ
v obci Pustiměř“ dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace,
b) s ch v a l u j e uzavření smlouvy s firmou TENDRA spol. s r.o., Ořechová 3336,
Mělník, IČ: 01820265, jejímž předmětem je administrace projektu „Výměna zdroje
tepla v budově ZŠ v obci Pustiměř“ dle podmínek stanovených SFŽP ČR.

H: 4 : 0 : 0
Ad 6) Rozpočtové opatření č. 9
V příjmové části jsou navýšeny částky za odvody za odnětí půdy ze ZPF, věcné břemeno,
příjem ze vstupného,
Ve výdajích přesun prostředků z položky pohřebnictví na dotace církví, doplatek plynu do
bývalé budovy MŠ, programové vybavení, doprava na vojenskou techniku, ocenění aktivního
žáka, mobilní WC, vypořádání dotací na kotelnu.
Usnesení č. 278/19 R16
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 9/2019.
H: 4 : 0 : 0
Ad 7) Informace, různé
- firma DIMATEX, která v naší obci provozuje kontejnery na textil, žádá o lepší umístění

-

-

-

kontejneru nacházejícího se v technickém dvoře OÚ, kde není plně využit. Je třeba
vytipovat vhodné místo.
místostarosta objedná mobilní WC na letní kino a pouť
projednána příprava programu na pouť
byly vybrány ceny do fotosoutěže
dle sdělení zástupce společnosti Autocont, budou kabel postupně ukládat jen při provádění
výkopů z jiných důvodu nebo při opravě chodníků apod. Spolupráce s firmou Infos není
příliš reálná. Dle informací ze stavebního úřadu lze dát tyto podmínky do smlouvy o
zřízení věcného břemene. Bez uzavření této smlouvy nemohou provádět výkopové práce.
Obec zvažuje ohledně dalšího postupu využít služeb právníka.
projednána možnost příspěvku na nákup pomůcek budoucím prvňáčkům. Členové rady
souhlasili s poskytnutím tohoto příspěvku pouze pro sociálně slabé děti. Doporučují
prostředky použít např. na uspořádání dětského dne apod.

Starosta ukončil jednání rady obce ve 20.30 hodin.
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Zapisovatelka: Věra Pospíšilová
Zápis vyhotoven dne: 26. 06. 2019
Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Smlouva o zajištění hrobnických prací
3. Smlouva s firmou TENDRA spol. s r.o., Ořechová 3336, Mělník, IČ: 01820265, jejímž
předmětem je manažerské řízení projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci: „Výměna zdroje tepla v budově ZŠ v obci Pustiměř“ dle podmínek
stanovených poskytovatelem dotace
4. Smlouva s firmou TENDRA spol. s r.o., Ořechová 3336, Mělník, IČ: 01820265, jejímž
předmětem je administrace projektu „Výměna zdroje tepla v budově ZŠ v obci
Pustiměř“ dle podmínek stanovených SFŽP ČR
5. Rozpočtové opatření č. 9/2019

Ověřovatel:……………………..

___________________
Mgr. Lukáš Peška
místostarosta

_______________________
Mgr. Vlastimil Smékal
starosta

Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).
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