ZÁPIS
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 24. 5. 2018 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123
Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů.
Omluveni: Milan Blažek, Mgr. Michaela Kovářová.
Krátkodobě omluven: Petr Kužel.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva finančního výboru
5) Dotazy a připomínky občanů
6) Návrh kupní smlouvy – Pavel Minx
7) Návrh kupní smlouvy – Petr Parolek
8) Záměr prodeje pozemku J. Jakubů
9) Záměr prodeje pozemků ZD Skály
10) Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2017
11) Závěrečný účet obce za rok 2017
12) Rozpočtová opatření č. 3,4/2018
13) Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2018
14) Různé
14.1 Stanovení počtu zastupitelů pro další volební období
14.2 Ukončení příjmu žádostí o stavební pozemky
15) Podněty a připomínky členů ZO
16) Ukončení zasedání
ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 19. zasedání ZO, které bylo svoláno v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., v platném znění. Dále oznámil, že zapisovatelkou je paní Ing. Eva
Meluzínová, za sčítání hlasů odpovídá pan Bohumil Kovář. ZO zahájilo jednání za
přítomnosti 12 členů ZO, tzn., že byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO, a tím bylo
Zastupitelstvo obce Okrouhlá schopno právoplatně se usnášet.
Zápis z 18. zasedání ZO ověřili Josef Jakubů a Petr Kužel a nevznesli k zápisu připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem a doplněním v bodu 14. Různé o body 14.1
Stanovení počtu zastupitelů pro další volební období a 14.2 Ukončení příjmu žádostí o
stavební pozemky.
Hlasování o návrhu programu: 12 pro - schváleno.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Ing. Milan Havlíček a PaedDr. Eva Tichá.

Hlasování: 12 pro – schváleno.
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Ing. Luboš Horák a Mgr. Milena Tichá.
Hlasování: 12 pro – schváleno.
Vystoupení pověřence pro ochranu osobních údajů obce Okrouhlá sl. Nikoly Hlubinkové.
Ta seznámila zastupitele s GDPR, svou funkcí, povinnostmi zastupitele ve směru zachovávání
mlčenlivosti při seznámení se s osobními údaji a dalšími povinnostmi.
ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 24. 5. 2018 byly následující úkoly splněny nebo je třeba
ještě plnit s odůvodněním:
18. 12. 2017
9.3 ZO ukládá předložit smlouvu o úvěru na investiční akci I. etapy výstavby IS – Melkov
II k projednání.
T: do 30. 6. 2018
O: Starosta
26. 2. 2018
6.3 ZO ukládá uzavřít smlouvu o zhotovení díla „Výstavba technické a dopravní infrastruktury

pro novostavby RD v obci Okrouhlá II. etapa, 1. část“ mezi firmou VHS Brno, a.s., se sídlem
Masná 444/102, 602 00 Brno a obcí Okrouhlá za cenu 4 635 979,78 Kč bez DPH
(5 609 535,54 Kč s DPH).
T: do 1. 3. 2018
O: Starosta
Splněno.
7.3 ZO ukládá uzavřít smlouvu o účasti obce Okrouhlá na financování díla stavby „Okrouhlá –
zasíťování lokality pro novou výstavbu RD II. etapa, 1. část – splašková kanalizace
a vodovod se Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice,
ul. 17. listopadu 14.
T: do 1. 3. 2018
O: Starosta
Splněno.
8.3 ZO ukládá uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti obce Okrouhlá na financování díla
stavby „Okrouhlá – zasíťování lokality pro novou výstavbu RD II. etapa, 1. část –
splašková kanalizace a vodovod se Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem
680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14.

T: do 1. 3. 2018
O: Starosta
Splněno.
9.3 ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru „Sportovní klub AC Okrouhlá,
spolek“ v celkové výši 17.000,- Kč.
T: 29. 3. 2018
O: Starosta
Splněno.
10.3 ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SH ČMS – SDH Okrouhlá
v celkové výši 16.000,- Kč.
T: 29. 3. 2018
O: Starosta
Splněno.
11.3 ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru Vodácko–Ochotnický Klub
Okrouhlá – VOKO, z. s., v celkové výši 14.000,- Kč.
T: 29. 3. 2018
O: Starosta
Splněno.
12.3 ZO ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč mezi obcí
Okrouhlá a Římskokatolickou farností Benešov u Boskovic, se sídlem Benešov 54,
679 53, IČ: 66545412.
T: do 29. 3. 2018
O: Starosta
Splněno.

Návrh na usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO schvaluje předložený materiál.
Hlasování: 12 pro - schváleno.
19.15 hodin příchod – Petr Kužel

ad 3) Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu 23. 5. 2018.
Zprávu přednesl předseda Ing. Luboš Horák.
Zápis – viz Příloha č. 2
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje zprávu kontrolního výboru.
Hlasování: 13 pro - schváleno.

ad 4) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 23. 5. 2018.
Zprávu přednesl předseda Gustav Grün.
Zápis – viz Příloha č. 3
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje zprávu finančního výboru.
Hlasování: 13 pro - schváleno.

ad 5) Dotazy a připomínky občanů

p. Kejík - vznesl dotaz k prodeji pozemku p. Minxovi, proč je cena tak nízká.
Starosta odpověděl: bude vysvětleno v bodu 6.
p. Chlup – vznesl dotaz k termínu Závodu horských kol, s kým se jednalo o pronájmu
Výletiště. Pokud obec pořádá nějakou akci, měla by termín konzultovat s nájemcem Výletiště.
Starosta odpověděl: o termínu horských kol rozhodovala Rada obce.
Mgr. Tichá odpověděla: jakmile jsme problém se souběhem termínů akcí zjistili,
kontaktovali jsme pořadatele Závodu horských kol s prosbou o přeložení termínu.
Starosta odpověděl: znovu prověříme možnost přesunutí závodu horských kol

ad 6 Návrh kupní smlouvy – Minx Pavel

Pan Pavel Minx, Okrouhlá, okr. Blansko podal žádost o odkup parcely č. 639/4 (362 m2) od
obce Okrouhlá v k. ú. Okrouhlá u Boskovic, v lokalitě Svarkov. Jmenovaný má zájem o tyto
parcely se zámyslem zalesnění.
RO č. 47/2018 záměr schválila a záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce.
Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy
Diskuze:
p. Jakubů - nesouhlasí s kupní cenou, prodává se minimálně za 20,- Kč//m2, nejde o peníze,
ale jde o princip, navrhoval cenovou mapu, obec by měla držet nějakou linii.
Starosta odpověděl: cena stanovena z důvodu, že pan Minx nám umožňuje překlenout
kritický bod – břemeno na jeho pozemku pro vysokonapěťový kabel, znehodnotí si tím
pozemek.
p. Chlup – ověřit, zda pozemek nezasahuje do cesty.
p. Kužel – souhlasí s prodejem, ale cena je zbytečně nízká, byl by to závazek do budoucna, že
pokud obci vyjde někdo vstříc, může si např. za 2 měsíce nárokovat prodej něčeho výhodně.
ZO nejdříve stanovilo cenu za 1m2.
Místostarosta navrhl cenu 20 Kč/m2.
Josef Jakubů navrhl cenu 25Kč/m2.
Hlasovalo se nejprve o ceně 25 Kč/m2.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO stanovuje cenu 25 Kč/m2.
Hlasování: 8 pro, 5 proti – schváleno.
Vlastní smlouva:
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku č. 639/4 (362 m2) v k. ú. Okrouhlá
u Boskovic za celkovou kupní cenu 9.050,- Kč s panem Pavlem Minxem,
bytem Okrouhlá, okr. Blansko.
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku č. 639/4 (362 m2) v k. ú. Okrouhlá
u Boskovic za celkovou kupní cenu 9.050,- Kč s panem Pavlem Minxem,
bytem Okrouhlá, okr. Blansko.

T: 30. 6. 2018
O: Starosta
Hlasování: 10 pro, 3 se zdrželi – schváleno.

ad 7) Návrh kupní smlouvy – Parolek Petr

Pan Petr Parolek, Okrouhlá, okr. Blansko podal žádost o odkup části parcely od obce
Okrouhlá v k. ú. Okrouhlá u Boskovic, v nově budované zástavbě Melkov II. Jedná se o část
parcely č. 110/15 (941 m2). Je to první prodej pozemku z důvodu zápisu celkového
geometrického plánu na KÚ.
RO č. 48/2018 záměr schválila a záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce.
Příloha č. 5 – Návrh – geometrický plán a návrh kupní smlouvy
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku z č. 110/15 (941 m2) dle
nového geometrického plánu označeného novým p. č.110/282 o výměře 910 m2 a p. č.
110/294 o výměře 31 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 235.250,Kč s panem Petrem Parolkem, bytem Okrouhlá, okr. Blansko a sl. Lucií Komárkovou,
Pohora, okr. Prostějov.
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku z č. 110/15 (941 m2) dle nového
geometrického plánu označeného novým p. č.110/282 o výměře 910 m2 a p. č. 110/294 o
výměře 31 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 235.250,- Kč s panem
Petrem Parolkem, bytem Okrouhlá, okr. Blansko a sl. Lucií Komárkovou, Pohora,
okr. Prostějov.
T: 16. 7. 2018
O: Starosta
Hlasování: 13 pro – schváleno.

ad 8) Záměr prodeje pozemku – Jakubů J.
Pan Josef Jakubů, Okrouhlá, okr. Blansko podal žádost o odkup parcel č. 646/73 (396 m2),
646/74 (252 m2) a 646/121 (8000 m2), od obce Okrouhlá v k. ú. Okrouhlá u Boskovic,
v lokalitě Příhony. Jmenovaný má zájem o tyto parcely se zámyslem zemědělské činnosti a
výsadby stromu.
Vzhledem k tomu, že jsou tyto pozemky součástí pastevního areálu, kde se nachází důležitá
vpusť dobytka na jinou pastvinu a tyto pozemky jsou ohrazeny pro pastvu a jsou strategickým

místem pro ZD Skály, nedoporučuji prodej těchto pozemků. Zároveň bychom přišli o
nájemné z těchto pozemků.
Diskuze:
p. Pukl – je proti prodeji, chtěl by upozornit, pozemek není důležitý ani pro pana Jakubů, ani
pro ZD Skály, pouze garantovat ZD Skály, že pozemek obec neprodá druhé nebo třetí osobě.
Příloha č. 6 – Situační náčrt a žádost.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO nedoporučuje prodej parcel č. 646/73 (396 m2), 646/74 (252 m2) a 646/121 (8000 m2),
v k. ú. Okrouhlá u Boskovic, v lokalitě Příhony, od obce Okrouhlá.
3) ZO ukládá informovat o zamítnutí prodeje pozemku žadateli.
T: 31. 5. 2018
O: Starosta
Hlasování: 12 pro, 1 zdržel se – schváleno.
ad 9) Záměr prodeje pozemku – ZD Skály
ZD Skály, družstvo, Benešov 246, okr. Blansko podalo žádost o odkup parcel č. 646/73
(396 m2), 646/74 (252 m2), 646/121 (8000 m2) a p. č. 641 (129 m2) od obce Okrouhlá v k. ú. Okrouhlá
u Boskovic, v lokalitě Příhony. Družstvo má zájem o tyto parcely se zámyslem zemědělské činnosti.
Vzhledem k tomu, že jsou tyto pozemky součástí pastevního areálu a kde se nachází důležitá vpusť
dobytka na jinou pastvinu. Tyto pozemky jsou ohrazeny pro pastvu a jsou strategickým místem pro
ZD Skály. Přesto nedoporučuji prodej těchto pozemků, neboť bychom přišli o nájemné z těchto
pozemků.
Příloha č. 7 – Žádost

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO nedoporučuje prodej parcel č. 646/73 (396 m2), 646/74 (252 m2), 646/121 (8000 m2) a
p. č. 641 (129 m2), v k. ú. Okrouhlá u Boskovic, v lokalitě Příhony od obce Okrouhlá.
3) ZO ukládá informovat o zamítnutí prodeje pozemku žadateli.
T: 31. 5. 2018
O: Starosta
Hlasování: 13 pro – schváleno.

ad 10) Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2017
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví – novela č. 239/2012 vzniká mimo jiné
obci povinnost schválit účetní závěrku obce Okrouhlá za rok 2017.
Výsledek hospodaření obce za rok 2017 dosáhl +2.886.835,72 Kč.
Zůstatky na bankovních účtech k 31.12 2017 jsou: běžný účet 1.851.968,82 Kč, terminovaný
účet 3.020.170,85 Kč, účet u ČNB 663.389,16 Kč.
Příloha č. 8 – Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha)
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017
sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez výhrad.

Hlasování: 12 pro, 1 proti – schváleno.

ad 11) Závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2017
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů, dle § 17 je předložen Zastupitelstvu obce Okrouhlá k projednání
Závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2017.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017 ze dne 14. 2. 2018.
Při přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Příloha č. 9 – Závěrečný účet
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Okrouhlá za rok 2017 a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením za rok 2017, a to bez výhrad.
3) ZO schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Okrouhlá k 31. 12.
2017.
Hlasování: 12 pro, 1 proti – schváleno.

ad 12) Rozpočtová opatření č. 3, 4/2018
V rozpočtovém opatření č. 3 je v příjmové části příjem z OPŽP – dotace stromořadí, doplatek
energií v MŠ 2017. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2018 je v pravomoci RO.
V rozpočtovém opatření č. 4 je ve výdajové části výdaj na opravu horní autobusové zastávky.
Schválení rozpočtového opatření č. 4/2018 je v pravomoci RO.
Příloha č. 10 – Rozpočtová opatření č. 3,4/2018
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 12 pro, 1 zdržel se – schváleno.

ad 13) Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2018
V rozpočtovém opatření č. 5 je v příjmové části příjem z prodeje použité dlažby a obrubníků,
ve výdajové části náklady na rekonstrukci účelové komunikace k Pazderně, kterou je potřeba
odvodnit a opravit štětem. Akce je navrhována na základě žádostí občanů a spolků.
Schválení rozpočtového opatření č. 5/2018 je v pravomoci ZO.
Přílohou č. 11– Rozpočtové opatření č. 5/2018
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 5/2018.
Hlasování: 11pro, 2 se zdrželi – schváleno.

ad 14) Různé
14.1 Návrh na stanovení počtu zastupitelů pro další volební období
Pan Josef Jakubů předkládá návrh na snížení počtu zastupitelů na příští volební období na
nižší počet členů ZO, čímž dojde ke zrušení rady obce.
Diskuze:
p. Jakubů – dlouhodobě usiluje o zrušení Rady obce, zasedání Zastupitelstva obce by mohlo

probíhat jedenkrát do měsíce, všichni zastupitelé budou seznámeni s projednávanými body,
zápisy ze zasedání Rady jsou k nahlédnutí, ale je operativnější, když všichni zastupitelé o
všem vědí, Okrouhlá je nejmenší obec na okrese Blansko, která má Radu.
p. Pukl – souhlasí s panem Jakubů, i když před čtyřmi lety byl pro Radu, je to zatížení pro
obecní rozpočet.
Ing. Horák – pokud se zruší Rada obce, zvýší se pravomoc starosty, vždy je lepší, když o
konkrétních věcech rozhoduje více lidí, než jen starosta.
Ing. Havlíček – prosadili jsme si za nás do Rady obce jednoho zástupce, funguje tok
informací mezi našimi členy.
p. Grün – původně byl odpůrce Rady, obě varianty mají pro i proti, ušetřili by se finanční
prostředky.
Starosta – dlouhodobý zastánce Rady obce, Rada eliminuje moc starosty.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh na snížení počtu zastupitelů na příští volební období.
Hlasování: 4 pro, 1 zdržel se, 8 proti – neschváleno.
14.2 Ukončení příjmu žádostí o stavební pozemky
Byl předložen návrh na ukončení příjmu žádostí na koupi stavebních pozemků a uvolnění 16
stavebních míst.
Diskuze:
Ing. Hložek – prosí udělat krátkou poradu pro zastupitele, než se zveřejní seznam uchazečů o
stavební pozemky, aby se zastupitelé k prodeji mohli vyjádřit.
p. Pukl – chtěl by zveřejnit jména žadatelů.
p. Jakubů – všechny majetkové záležitosti schvaluje zastupitelstvo, pořadník nebude brát
v potaz, kritéria nejsou jednoznačná a transparentní, není určeno, ke kterému datu se kritéria
budou posuzovat.
Starosta – Rada obce oboduje žadatele podle kritérií, udělá pořadník, bude svolána
informativní schůzka pro zastupitele a následně bude postoupeno zastupitelstvu ke schválení.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO ukončuje příjem žádostí o koupi stavebních pozemků ke dni 24. 5. 2018.
3) ZO schvaluje omezení prodeje pozemků na počet 16 stavebních pozemků a 5 si ponechává
v rezervě, na které bude vypsán další termín příjmu nových žádostí.
4) ZO ukládá informovat veřejnost.

T: Ihned
O: Starosta
Hlasování: 9 pro, 2 proti, 2 se zdrželi – schváleno.

ad 15) Podněty a připomínky členů ZO
Ing. Hložek – vyřešit opravu dětského hřiště, je tam v dezolátním stavu oplocení.
Starosta odpověděl: zabezpečil opravu.
p. Novák – prosí o dodržování vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Ing. Horák – zúčastnil se školení k GDPR, prosí o náměty ke vzhledu stránek.
Mgr. Tichá – prosí o příspěvky do novin.
Místostarosta – jménem SDH pozval přítomné na Den otevřených dveří Hasičské zbrojnice a
dětský den dne 3. 6. 2018.
PaedDr. Tichá – pozvala přítomné na Den otevřených dveří Obecní knihovny Okrouhlá dne
13. 6. 2018 od 16.00 do 19.00 hod.

ad 16) Ukončení zasedání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:50 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva Kontrolního výboru
3) Zpráva Finančního výboru
4) Návrh kupní smlouvy P. Minx
5) Návrh – geometrický plán a návrh kupní smlouvy P. Parolek
6) Situační náčrt a žádost J. Jakubů
7) Žádost ZD Skály
8) Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha)
9) Závěrečný účet
10) Rozpočtová opatření č. 3,4/2018
11) Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 5. 2018
Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Ing Milan Havlíček v.r.

dne 31. 5. 2018

PaedDr. Eva Tichá v.r.

dne 31. 5. 2018

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 31. 5. 2018

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 31. 5. 2018

Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

VÝPIS Z USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 24. 5. 2018 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
3.2

Zprávu kontrolního výboru.

4.2

Zprávu finančního výboru.

6.2

Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku č. 639/4 (362 m2) v k. ú. Okrouhlá u Boskovic
za celkovou kupní cenu 9.050,- Kč s panem Pavlem Minxem, bytem Okrouhlá, okr. Blansko.

7.2 Návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku z č. 110/15 (941 m2) dle nového
geometrického plánu označeného novým p. č.110/282 o výměře 910 m2 a p. č. 110/294
o výměře 31 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 235.250,- Kč s panem
Petrem Parolkem, bytem Okrouhlá, okr. Blansko a sl. Lucií Komárkovou,
Pohora, okr. Prostějov.
10.2 Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31.
12. 2017 bez výhrad.
11.2 Návrh závěrečného účtu obce Okrouhlá za rok 2017 a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením za rok 2017, a to bez výhrad.
11.3 Inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Okrouhlá k 31. 12. 2017.
13.2 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018.
14.2.3 Omezení prodeje pozemků na počet 16 stavebních pozemků a 5 si ponechává
v rezervě, na které bude vypsán další termín příjmu nových žádostí.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
14.1.2 Návrh na snížení počtu zastupitelů na příští volební období.

Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3 Uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku č. 639/4 (362 m2) v k. ú. Okrouhlá
u Boskovic za celkovou kupní cenu 9.050,- Kč s panem Pavlem Minxem,

bytem Okrouhlá, okr. Blansko.
7.3 Uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku z č. 110/15 (941 m2) dle nového
geometrického plánu označeného novým p. č.110/282 o výměře 910 m2 a p. č. 110/294 o
výměře 31 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 235.250,- Kč s panem
Petrem Parolkem, bytem Okrouhlá, okr. Blansko a sl. Lucií Komárkovou, Pohora,
okr. Prostějov.
8.3 Informovat o zamítnutí prodeje pozemku žadateli.
9.3 Informovat o zamítnutí prodeje pozemku žadateli.
14.2.4 Informovat veřejnost.
Zastupitelstvo obce nedoporučuje:
8.2 Prodej parcel č. 646/73 (396 m2), 646/74 (252 m2) a 646/121 (8000 m2), v k. ú. Okrouhlá
u Boskovic, v lokalitě Příhony, od obce Okrouhlá.
9.2 Prodej parcel č. 646/73 (396 m2), 646/74 (252 m2), 646/121 (8000 m2) a p. č. 641
(129 m2), v k. ú. Okrouhlá u Boskovic, v lokalitě Příhony, od obce Okrouhlá.

Zastupitelstvo obce ukončuje:
14.2.2 Příjem žádostí o koupi stavebních pozemků ke dni 24. 5. 2018.

Ověřovatelé:

Ing Milan Havlíček v.r.

dne 31. 5. 2018

PaedDr. Eva Tichá v.r.

dne 31. 5. 2018

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 31. 5. 2018

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 31. 5. 2018

Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

