ZÁPIS
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 12. 12. 2016 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123

Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů.
Omluveni: Milan Blažek, Josef Polívka, Luděk Pukl.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva finančního výboru
5) Dotazy a připomínky občanů
6) Návrh kupní smlouvy
7) Návrh rozpočtového opatření č. 9, 10, 11/2016
8) Finanční dar MSSS
9) Návrh rozpočtu obce na rok 2017
10) Různé
11) Podněty a připomínky členů ZO
12) Ukončení zasedání

ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 12. 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., byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO, a tím bylo
zastupitelstvo obce schopno právoplatně se usnášet.
Zápis z 11. zasedání ZO ověřili pánové Gustav Grün a Ing. Luboš Horák a nevznesli k zápisu
připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem.
Hlasování o návrhu programu: 12 pro - schváleno.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: PaedDr. Eva Tichá a Petr Kužel.
Hlasování: 12 pro - schváleno.
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Gustav Grün a Mgr. Milena Tichá.
Hlasování: 12 pro - schváleno.

ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 12. 12. 2016 byly následující úkoly splněny nebo je
třeba ještě plnit s odůvodněním:

9. 6. 2015
6.3 ZO ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
schválené na 10. zasedání ZO dne 5. 6. 2012 s těmito stavebníky:
panem Petrem Kuželem, bytem Okrouhlá, okr. Blansko, 680 01 Boskovice, panem
Pavlem Zemánkem, bytem Okrouhlá, okr. Blansko, 680 01 Boskovice, panem Karlem
Jenišem, bytem Legionářská, 680 01 Boskovice, manžely panem Janem Křížem, bytem
Okrouhlá, okr. Blansko a paní Hanou Křížovou, bytem Okrouhlá, okr. Blansko, 680 01
Boskovice a dále panem Antonínem Sychrou, bytem Vratíkov, 680 01 Boskovice.
T: 30. 7. 2015
O: starosta
Splněno.
13. 9. 2016
6.3 ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na pozemky za odkupní cenu 35,-Kč-/m2:
p. č.110/24 o výměře 17 m2, kultura ostatní plocha (vlastník Petr Laštůvka, r. č. 710505/3758,
bytem Okrouhlá č. p. 17, – LV 39),
p. č.110/25 o výměře 75 m2, kultura ostatní plocha (vlastník Luboš Minx, r. č. 570725/1121,
bytem Okrouhlá č. p. 10, – LV 247),
p. č.110/27 o výměře 93 m2, kultura ostatní plocha (vlastník Josef Jakubů, r. č. 680816/0270,
bytem Okrouhlá 3, – LV 248),
p. č.110/23 o výměře 123 m2, kultura ostatní plocha a pozemek p. č.110/106
o výměře 15 m2, kultura orná půda (vlastník Klement, r. č. 521123/123 a Ludmila, r. č.
585814/1289 Čapkovi, oba bytem Okrouhlá č. p. 78, – LV 147).
T: 30. 9. 2016
O: starosta
Splněno.

17. 10. 2016
3.3 ZO ukládá zabezpečit vydání opatření obecné povahy oznámením veřejnou vyhláškou.
T: 18. 10.2016
O: starosta
Splněno.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

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

ad 3) Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu 7. 12. 2016.
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: 12 pro - schváleno.

ad 4) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 7. 12. 2016.
Zprávu přednesl člen výboru 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: 12 pro - schváleno.

ad 5) Dotazy a připomínky občanů
Nebyly.
ad 6) Návrh kupní smlouvy

Na základě záměru odkupu pozemků:
- p. č. 110/11 o výměře 14 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV
335),
- p. č. 110/26 o výměře 112 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo –
LV 335),
- p. č. 110/28 o výměře 99 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo –
LV 335),

p. č. 110/107 o výměře 8 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV
335)
byl předložen návrh smlouvy na odkup pozemků V tálech.
-

Předmětem této smlouvy je odkup pozemků V tálech, kde ve skutečnosti vede polní cesta.
Poté může obec prodat část pozemku panu Antonínu Horákovi, který požádal o narovnání
hranic svého pozemku. Tímto dojde k narovnání mezi skutečným stavem a katastrální mapou.
Veškeré náklady ponese žadatel.
Přílohou č. 4 - návrh kupní smlouvy.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na tyto pozemky:
- P. č.110/11 o výměře 14 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV 335),
- P. č.110/26 o výměře 112 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo –
LV 335),
- P. č.110/28 o výměře 99 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV
335),
- P. č.110/107 o výměře 8 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV 335).
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného:
- P. č. 110/11 o výměře 14 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV
335),
- P. č. 110/26 o výměře 112 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo –
LV 335),
- P. č.110/28 o výměře 99 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV
335),
- P. č.110/107 o výměře 8 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV 335).
T: Po zrušení věcného břemene
O: starosta
Hlasování: 12 pro - schváleno.

ad 7) Návrh na rozpočtové opatření č. 9, 10, 11/2016
V rozpočtovém opatření č. 9 je v příjmové části příjem z prodeje pozemku (Zemánek) a
pronájem kontejneru na textil. Ve výdajové části výdaj na členský příspěvek dle nových
stanov Svazku VaK.
V rozpočtovém opatření č. 10 jsou ve výdajové části výdaje na dopravní značky a části zimní
údržby a zřízení odběrného bodu na novou hasičku.
V rozpočtovém opatření č. 11 jsou v příjmové části zvýšené příjmy ve výběru poplatku za
odpady a prosej dlažby. Ve výdajové části výdaje na poháry pro Mikulášský běh, svoz

odpadu, správní poplatky na územní a stavební povolení na hasičku, dar MSSS, peněžní dary
při vítání občánků a zvýšení odměn zastupitelům (dle tabulek).
Schválení rozpočtového opatření č. 9, 10, 11/2016 je v pravomoci RO a bylo předloženo
k dodatečnému projednání na zasedání ZO.
Přílohou č. 5 - návrh rozpočtových opatření č. 9, 10, 11/2016.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 9, 10, 11/2016.
Hlasování: 12 pro - schváleno.

ad 8) Finanční dar – MSSS Boskovice
Byl předložen návrh na udělení finančního daru obce Okrouhlá MSSS Boskovice na
přilepšení služeb pro naše občany, kteří jsou v péči výše uvedené organizace. V domově
důchodců máme 5 občanů. Na každého občana byla navrhovaná částka 5000,- Kč.
Navržená částka je uvedena v rozpočtu obce.
Přílohou č. 6 - návrh darovací smlouvy.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč
Městské správě sociálních služeb Boskovice, se sídlem: Havlíčkova 19, 680 01
Boskovice, IČ: 00380504. Návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru
mezi obcí Okrouhlá a Městskou správou sociálních služeb Boskovice, se sídlem:
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice, IČ: 00380504, tvoří přílohu zápisu ze ZO.
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč Městské
správě sociálních služeb Boskovice, se sídlem: Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice, IČ:
00380504. Návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Okrouhlá
a Městskou správou sociálních služeb Boskovice, se sídlem: Havlíčkova 19, 680 01
Boskovice, IČ: 00380504, tvoří přílohu zápisu ze ZO.
T: 31. 12. 2016
O: starosta
Hlasování: 12 pro - schváleno.

ad 9) Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2017
Rozpočet je navrhován jako přebytkový, kde nejsou zahrnuty dotace, ty až po rozhodnutí
s možností zapojení rezervy.
V roce 2017 se předpokládají realizovat následující investiční akce. U některých v současné
době nelze zatím stanovit finanční výši.
Nákup malotraktoru – zažádáno u SZIF – lesnická technika, max. výše je 700 tis.
(předpoklad je 50% spoluúčast).
Nová hasičská zbrojnice – Dotace GŘ HZS je 4.489,2 mil. Kč. Příspěvek JmK představuje
2.992,8. Celé financování dosud není vyčísleno přesně, poněvadž probíhá dotační řízení a
není zadáno výběrové řízení na dílo. S částkou se v rozpočtu nepočítá.
Tyto záležitosti, ale i další případné dotační tituly, by se tak, jak v letošním roce provedli
prostřednictvím rozpočtových opatření.
Příloha č. 7 - návrh rozpočtu obce na rok 2017.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2017
Hlasování: 12 pro - schváleno.

ad 10) Různé
Nebylo.
ad 11) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta informoval:
- Podařilo se nám dokončit a zkolaudovat přivaděč vody.
- Je potřeba zajistit kontejnery na bioodpad, protože slíbená kompostárna v ZD Skály se
zatím stavět nebude, jsou 3 možné varianty řešení, buď zadáme firmě SITA CZ,
přidáme k ostatním kontejnerům od dubna do října hnědé kontejnery na bioodpad,
nebo můžeme požádat firmu, která má kompostárnu (Slatina u Jevíčka nebo Skřípov),
zakoupili bychom kontejnery a oni by si odpad sváželi, pak je ještě možnost nakoupit
malé domácí kompostéry.
- 23. 12. 2016 v 17:00 hod. proběhne Koledování u vánočního stromu.
p. Grün – poděkoval za pomoc s organizací Mikulášského běhu.
Ing. Horák – informoval, že do pátku 16. prosince 2016 se mohou ještě posílat příspěvky do
novin. Na základě podnětu člena rady p. Jakubů žádá o návrhy, jak by se dali aktualizovat
webové stránky obce. Připomněl problém motokrosové věže, je v havarijním stavu, bylo by
potřeba ten problém vyřešit.

Ing. Havlíček – poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě Pohádkového
lesa.
p. Kužel – připomněl, že by se mělo vyřešit značení hlavní silnice u Slepánkových.
Vznesl dotaz, jaký je průběh stavby Melkov II, kolik je žádostí, kdy se budou prodávat
pozemky.
Starosta odpověděl: v současné době máme hotové stavební povolení kromě dílčích (veřejné
osvětlení a plyn). V příštím roce se bude dělat přeložka napětí, dále je udělaná studie
(rozmístění parcel). Měli bychom nejprve udělat přípravné práce, co se týká prodejů je
možnost nechat toto rozhodnutí na novém ZO.
PaedDr. Tichá – nechat zkontrolovat smrk u zvonice, jestli není nebezpečný a zajistit káď
SDH u Pazderny, aby tam někdo nespadl.
Navrhuje zkusit pozvat na Okrouhlou Smíšený chrámový sbor, sbormistr Jiří Pohl (Jan Jakub
Ryba – Česká mše vánoční).
ad 12) Ukončení zasedání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva Kontrolního výboru
3) Zpráva Finančního výboru
4) Návrh kupní smlouvy ZD Skály
5) Návrh rozpočtového opatření č. 9, 10, 11/2016
6) Návrh darovací smlouvy MSSS
7) Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Zápis byl vyhotoven dne: 13. 12. 2016.
Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Petr Kužel

dne 21. 12. 2016

PaedDr. Eva Tichá

dne 21. 12. 2016

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula

dne 21. 12. 2016

Místostarosta:

Bohumil Kovář

dne 21. 12. 2016

VÝPIS ZUSNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 12. 12. 2016 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 tyto pozemky:
- P. č.110/11 o výměře 14 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV 335),
- P. č.110/26 o výměře 112 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo –
LV 335),
- P. č.110/28 o výměře 99 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV
335),
- P. č.110/107 o výměře 8 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV
335),
7.2
8.2

9.2

návrh rozpočtového opatření č. 9, 10, 11/2016,
návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč Městské
správě sociálních služeb Boskovice, se sídlem: Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice, IČ:
00380504. Návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Okrouhlá a
Městskou správou sociálních služeb Boskovice, se sídlem: Havlíčkova 19, 680 01
Boskovice, IČ: 00380504, tvoří přílohu zápisu ze ZO,
návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2017.

Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3 uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného:
- P. č.110/11 o výměře 14 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV 335),
- P. č.110/26 o výměře 112 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV
335),
- P. č.110/28 o výměře 99 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV
335),

- P. č.110/107 o výměře 8 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV 335).
T: Po zrušení věcného břemene.
O: starosta
8.3 uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč Městské správě
sociálních služeb Boskovice, se sídlem: Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice, IČ: 00380504.
Návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Okrouhlá a Městskou
správou sociálních služeb Boskovice, se sídlem: Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice, IČ:
00380504, tvoří přílohu zápisu ze ZO.
T: 31. 12. 2016
O: starosta

Ověřovatelé:

Petr Kužel

dne 21. 12. 2016

PaedDr. Eva Tichá

dne 21. 12. 2016

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula

dne 21. 12. 2016

Místostarosta:

Bohumil Kovář

dne 21. 12. 2016

