ANONYMIZOVANÝ ZÁPIS
z 35. zasedání RO Pustiměř, konaného dne 1. července 2020
v kanceláři Obecního úřadu v Pustiměři
Schůze začala: 17:00 hodin
Přítomni: Mgr. Vlastimil Smékal, Mgr. Lukáš Peška, Pavel Holub, Pavel Smejkal
Omluven: Petra Provazníková
Ověřovatel: Pavel Smejkal
Zápis: Věra Pospíšilová
Starosta přivítal přítomné členy rady obce na jejím 35. zasedání a konstatoval, že z pěti členů
rady obce jsou přítomni 4, (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. 35 navrhl starosta pana Pavla Smejkala, který
vyslovil s návrhem souhlas.
Usnesení č. 529/20 R 35
Rada obce Pustiměř s ch v á l i l a za ověřovatele 35. schůze pana Pavla Smejkala
H: 4 : 0 : 0
Poté starosta seznámil přítomné s programem schůze.
Usnesení č. 530/20 R 35
Rada obce Pustiměř s ch v á l i l a následující program 35. jednání RO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontrola plnění usnesení RO č. 34
Žádosti
Stavební
Majetkoprávní
Školství
Kulturní program o prázdninách
Informace, různé
H: 4 : 0 : 0
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Ad 1) Kontrola plnění usnesení RO č. 34
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení u všech bodů z minulého jednání. V plnění
zůstává usnesení oprava vpusti v „zauličce“. Zpevnění cesty v malých humnech je dokončeno.
Nájemní smlouva s paní XXXXX bude uzavřena po vyřízení stavebního povolení.
Rekonstrukce kanceláře účetní bude provedena v průběhu prázdnin. Analýza svozu odpadu je
v řešení.
Usnesení č. 531/20 R 35
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e kontrolu plnění usnesení z RO č. 34.
H: 4 : 0 : 0
Ad 2) Žádosti
Paní Zuzana Štroblíková, vedoucí kolektivu mládeže SDH Pustiměř, žádá o příspěvek ve výši
10.000,- Kč na organizaci příměstského tábora v hasičské zbrojnici v termínu 3. – 7. 8. 2020.
Prostředky by byly použity na zaplacení autobusu k celodennímu výletu, na jednotná trička a
úhradu občerstvení. Příspěvek byl poskytnut i minulý rok.
Usnesení č. 532/20 R 35
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e proplacení nákladů v max. výši 10.000,- Kč SDH
Pustiměř na organizaci příměstského tábora v termínu 3 – 7. 8. 2020 na základě předložených
dokladů.
H: 4 : 0 : 0
Ad 3) Stavební
Projektant Monika Dunajová, TRASKO Projekce, s.r.o., zastupující investora XXXXX
XXXXX, žádá o vyjádření k PD pro územní souhlas na akci „Vodovodní přípojka pro RD č.p.
78, Pustiměřské Prusy“. Přípojka bude provedena protlakem z pozemku obce p. č. 891 přes
pozemek silnice p. č. 959/1 na pozemek obce p. č. 398, kde bude zakončena vodoměrnou
šachtou.
Usnesení č. 533/20 R 35
Rada obce Pustiměř s o u h l a s í s PD na akci „Vodovodní přípojka pro RD č.p. 78,
Pustiměřské Prusy“ investora XXXXX, XXXXX.
H: 4 : 0 : 0
Ad 4) Majetkoprávní
Dne 17. 6. 2020 proběhlo otvírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Novostavba přístřešku Pustiměř a stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice“. Předpokládaná
hodnota zakázky byla 2.541.000,-Kč vč. DPH. Nabídku podaly tři obeslané firmy:
STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, Brodek u Pv, cena: 2.275.905,37,-Kč vč. DPH
CANDELA, s.r.o., Čechova 797/53, Šlapanice, cena: 2.349.628,-Kč vč. DPH
STAEG Development, spol. s r.o., Průmyslová 738/8f, Vyškov, cena: 2.540.881,-Kč vč. DPH
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Jako technický dozor investora a k zajištění kolaudace této akce byl osloven Ing. Miroslav
Řičánek, Radslavice 32. Cena práce je 30.000,-Kč.
Usnesení č. 534/20 R 35
Rada obce Pustiměř
a) s ch v a l u j e zhotovitelem akce „Novostavba přístřešku Pustiměř a stavební úpravy
objektu hasičské zbrojnice“ firmu STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek
u Prostějova, IČ: 46977490,
b) s ch v a l u j e technickým dozorem investora a zajištěním kolaudace této akce Ing.
Miroslava Řičánka, Radslavice 32, 683 21 Pustiměř, IČ: 74611895.
H: 4 : 0 : 0

Bylo provedeno poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební oprava
hřbitovní zdi Pustiměř“. Předpokládaná hodnota zakázky byla 193.600,-Kč vč. DPH. Nabídku
podaly tři obeslané firmy:
Jan Augustin, Hybešova 760/111, 682 01 Vyškov, IČ: 02736446, cena: 178.336,-Kč (není
plátce DPH)
STAVBROS, s.r.o., V pivovaře 111, 798 07 Brodek u PV, IČ: 46977490, cena: 196.312,22,Kč vč. DPH
Oldřich Crhonek, Tyršova 665/6, 682 01 Vyškov, IČ: 46986405, cena: 269.813,-Kč vč. DPH
Usnesení č. 535/20 R 35
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e zhotovitelem akce „Stavební oprava hřbitovní zdi
Pustiměř“ firmu Jan Augustin, Hybešova 760/111, 682 01 Vyškov, IČ: 02736446.
H: 4 : 0 : 0
Bude provedeno výběrové řízení na akci „Revitalizace parku u restaurace Adélka v Pustiměři“.
Revitalizace parku u restaurace Adélka zahrnuje inventarizaci stávajících dřevin, jejich
následné zredukování, stabilizaci perspektivních jedinců, prosvětlení prostoru a vytvoření
prostoru pro odpočinek, relax, pobyt a hry dětí. Současný vegetační kryt v řešeném území
vytváří chaos, je zde zastoupeno hodně druhů dřevin. Místy je zdravotní stav jedinců mnohdy
velmi snížen, stabilizace je nedostatečná. Krátkověké, nestabilní dřeviny a přerostlé jehličnany
budou nahrazeny ve prospěch dlouhověkých dřevin typických pro danou lokalitu, respektující
nejen přírodní podmínky, vycházejí z potenciální přirozené vegetace, ale také reflektující ráz
současného vegetačního krytu. Předpokládaná hodnota zakázky je 335.000,-Kč bez DPH. Na
tuto akci je podána žádost o dotaci na JmK. Realizace se předpokládá koncem tohoto roku,
v době vegetačního klidu.
Usnesení č. 536/20 R 35
Rada obce Pustiměř
a) s ch v a l u j e zadávací dokumentaci na zakázku „Revitalizace parku u restaurace
Adélka v Pustiměři“,
b) u k l á d á oslovit firmy:
XXXXX,
XXXXX,
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XXXXX.
XXXXX.
H: 4 : 0 : 0
Bude provedeno výběrové řízení na akci „Zpevnění polní cesty – cyklotrasa Pustiměř-Vyškov“.
Jedná se o stavební práce, které spočívají ve zpevnění stávající polní cesty s využitím pro
cyklotrasu. Cesta povede přes pozemek p. č. 2840 v k. ú. Pustiměř, jehož délka je cca 1,6 km a
bude zhotovena v šířce 3 m. Na trase bude zhotoveno pět přejezdů pro zemědělskou techniku
Předpokládaná hodnota zakázky je 1.900.000,-Kč včetně DPH. Realizace se předpokládá
během srpna s dokončením v září.
Usnesení č. 537/20 R 35
Rada obce Pustiměř
a) s ch v a l u j e zadávací dokumentaci na zakázku „Zpevnění polní cesty – cyklotrasa
Pustiměř-Vyškov“,
b) u k l á d á oslovit firmy:
XXXXX,
XXXXX,
XXXXX,
XXXXX,
XXXXX.
H: 4 : 0 : 0
Na letošní rok byla plánována koupě mulčeru, na což bylo v rozpočtu vyhrazeno 500.000,-Kč.
Vzrůstá počet ploch, které jsou pracovníky sečeny a pokud prší, tak tito nejsou schopni posečení
trávy dle aktuálních požadavků zabezpečit. Vybraný stroj byl tedy vybírán tak, aby zajistil
sečení i vyšší trávy a rovnou ji mulčoval – nechceme svážet a ukládat posekaný materiál. Na
některých místech (mimo obec) by se nemusela seč provádět tak pravidelně a tráva se mohla
sekat vysoká. Plochy sečení by se následně mohly rozdělit dle intenzity nutnosti sečení. Do
budoucna přibydou další plochy k sečení, např. cyklotrasa do Vyškova.
Základní cena mulčeru je 239.900,-Kč, cena příslušenství: zvedák 2300,-Kč, žací ústrojí 110
cm 26.000,-Kč, závěs 6000,-Kč, zametací kartáč 31.990,-Kč. Celková cena je pak 306.190,-Kč
včetně DPH.
Usnesení č. 538/20 R 35
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e zakoupení travního mulčeru Goliath GC XX-26 4x4 a
příslušenství - zvedák, žací ústrojí 110 cm, závěs a zametací kartáč od firmy Seco Industries,
s.r.o., Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9-Běchovice, IČ: 05391423 prostřednictvím STIHL
SERVIS - Petr Doležel, Račice-Pístovice, Pístovice 29, 68305.
H: 4 : 0 : 0
Vyškovské noviny nabízí obci možnost inzerce – propagace pustiměřské pouti – v tomto
periodiku. Inzerce by vyšla v pátek 17. července. Cena za celou stranu je 5.000,- Kč bez DPH.
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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. 539/20 R 35
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e objednávku inzerce ve Vyškovských novinách dne
17. 7. 2020, která se bude týkat propagace pustiměřské pouti.
H: 4 : 0 : 0
Ad 5) Školství
Rada obce vyhodnotila podklady k zásadám pro stanovení odměny ředitele školy, na základě
kterých stanovila odměnu ředitele školy.
Usnesení č. 540/20 R 35
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e odměnu řediteli ZŠ a MŠ Pustiměř za 1. pololetí r. 2020
ve výši 25.000,- Kč.
H: 4 : 0 : 0
Ad 6) Kulturní program o prázdninách
Kulturní komise připravila na prázdninový program tři letní kina v termínech 11. 7. (Přes prsty),
7. 8. (Dolittle) a 22. 8. (Bobule 3).
Na 29. 8. je plánován 2. ročník pivního festivalu. V plánu jsou kapely Jumping Drums (hlavní
kapela), dále Jednou týdně, Dejsi, Tak určitě a Veřejná zkouška. Pro děti se uvažuje o kolotoči,
skákacím hradu. Předpokládané náklady jsou kolem 80.000,-Kč. Většina nákladů by se měla
vrátit na vstupném.
Usnesení č. 541/20 R 35
Rada obce Pustiměř s ch v a l u j e uspořádání letních kin a pivního festivalu v rámci letních
prázdnin 2020.
H: 3 : 0 : 1
Ad 5) Informace, různé
-

-

webové stránky obce obsadily 1. místo v rámci Jihomoravského kraje v 22. ročníku
krajského kola soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí v kategorii o nejlepší webové stránky obce a postupují do kola celostátního, které
proběhne 18. - 19. října 2020 v Hradci Králové
plánovaná rada obce se přesouvá z 5. 8. 2020 na 4. 8. 2020

Starosta ukončil jednání rady obce v 18:35 hodin.
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Zapisovatelka: Věra Pospíšilová
Zápis vyhotoven dne: 03. 07. 2020

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpevnění polní cesty –
cyklotrasa Pustiměř-Vyškov“
3. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace „Revitalizace parku u restaurace
Adélka v Pustiměři“

Ověřovatel: Pavel Smejkal

……………………..

____________________
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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