ZÁPIS
z 11. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 17. 10. 2016 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123

Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Dotazy a připomínky občanů
Vydání „Změny č. 1 Územního plánu obce Okrouhlá“
Garance dofinancování nové požární zbrojnice
Různé
Podněty a připomínky členů ZO
Ukončení zasedání

ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 11. mimořádné zasedání ZO, které bylo svoláno v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb. Dále oznámil, že zapisovatelkou je paní Ing. Eva Meluzínová, za sčítání hlasů
odpovídá pan Bohumil Kovář. ZO zahájilo jednání za přítomnosti 15 členů ZO, tzn., byla
přítomna nadpoloviční většina členů ZO, a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně
se usnášet.
Zápis z 10. zasedání ZO ověřili Ing. Milan Havlíček a Mgr. Milena Tichá a nevznesli k zápisu
připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem.
Hlasování o návrhu programu: 15pro - schváleno.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Gustav Grün a Ing. Luboš Horák.
Hlasování: 15 pro - schváleno.
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Milan Blažek a Josef Polívka.
Hlasování: 15 pro - schváleno.

ad 2) Dotazy a připomínky občanů
Nebyly

ad 3) Vydání „Změny č. 1 Územního plánu obce Okrouhlá“
Záměr pořízení „Změny č. 1 Územního plánu obce Okrouhlá“ byl schválen na 2. zasedání
Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaném dne 10. 3. 2015. Zadání bylo řádně projednáno a
následně schváleno Zastupitelstvem obce Okrouhlá dne 8. 9.2015, usnesením č. 6. 2.
Následovalo doručení dokumentace veřejnosti formou veřejné vyhlášky, s možností každému
uplatnit písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Dne 22. 9. 2016 proběhlo
veřejné projednání návrhu se zajištěním návrhu „Změny č. 1 Územního plánu obce Okrouhlá“
k veřejnému nahlédnutí. V lhůtě 7 dnů od veřejného projednání obdržel pořizovatel (odbor
výstavby a ÚP MěÚ Boskovice) dvě kladná stanoviska k projednávanému návrhu (TOŽP a
koordinované stanovisko KrÚ JMK).
Z řad veřejnosti neuplatnil nikdo žádnou připomínku ani námitku.

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) Zastupitelstvo obce Okrouhlá, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů, § 171-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, v y d á v á po ověření dle § 54 odst. 2) stavebního zákona opatření obecné
povahy Změna č. I Územního plánu Okrouhlá.
3) ZO ukládá zabezpečit vydání opatření obecné povahy oznámením veřejnou vyhláškou.
T: 18. 10.2016
O: starosta
Hlasování: 15 pro – schváleno.
ad 4) Garance dofinancování nové požární zbrojnice
Obec Okrouhlá podala v řádném termínu žádost o „Dotaci pro jednotky SDH obcí pro rok
2017 - Podprogram 3 – Stavba požární zbrojnice“ ve výši 4.489.200,- Kč. Po vyhodnocení
podaných žádostí byla naše žádost kladně posouzena a předána na Ministerstvo vnitra –
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, kde bylo rozhodnuto o přidělení
dotace na realizaci stavby ve výši 4.364.200,- Kč. Tato dotace bude přidělena obci za
předpokladu, že bude celá investiční akce podpořena zastupitelstvem obce a bude zajištěno
její dofinancování. K přidělení dotace je tedy nutné doložit usnesení zastupitelstva o

dofinancování, které je uváděno níže. Rozhodnutí o přidělení dotace je možné najít na webové
adrese
http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky649464.aspx .
Pro shrnutí současného stavu realizace stavby nastiňuji přislíbené finanční zdroje.
Vzhledem k přebytku financí v dotačním titulu na výstavbu zbrojnic Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje navrhnul v měsíci září 2016 navýšení dotace pro obec Okrouhlá na
100%. Toto navýšení je předběžně přislíbeno, proto je možné počítat s celou požadovanou
částkou a to je 4.489.200,- Kč.
Za předpokladu, že obec získá státní dotaci, přislíbil Jihomoravský kraj tuto akci částečně
dofinancovat a to 2/6 z celkového rozpočtu investiční akce (9 mil. podle programu RTS), tj.
přibližně 3.000.000,- Kč. Další financování je možné z individuální dotace hejtmana
Jihomoravského kraje, o které jsme již také s vedením kraje jednali. Jako poslední neobecní
zdroj se nabízí dotace Jihomoravského kraje z „Dotačního programu JMK na požární
techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK“ ve výši 500.000,Kč, o kterou se chceme ucházet v roce 2017 případně 2018. Z tohoto programu byla
v minulosti financovaná například naše nová cisternová stříkačka nebo dopravní automobil.
Pro minimalizaci obecních nákladů na tuto stavbu nepřetržitě prověřujeme i další možnosti
získávání finanční podpory, nicméně o celkové výši nákladů rozhodne až vypsané výběrové
řízení.
V současné době je projektová dokumentace podána na stavebním úřadě v Boskovicích a
vyřizuje se stavební povolení. Současně je zpracovávána prováděcí dokumentace, která se
bude ke konci roku v případě realizace akce předkládat na Ministerstvo vnitra na schválení.
Diskuze:
Pukl L. – dotázal se na projekci sprch a WC, zda je dostatečný počet.
Ing. Tlamka – vysvětlil způsob projekce a způsob financování.
Ing. Havlíček – jak bude přistupováno ke krajské dotaci.
Ing. Hložek – k získání finančních prostředků je potřeba využít všech dostupných
možností.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje dofinancování investiční akce Stavba nové požární zbrojnice a to za využití
dotace z MV-GŘ HZS ČR a Jihomoravského kraje.
Hlasování: 15 pro - schváleno.

ad 5) Různé
Nebylo
ad 6) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta – informoval o termínu exkurze do Vratíkovského vodojemu – 12. 11. 2016 v době
od 8.30 do 9.00 hodin. Veřejnost – 9.00 – 10.00 hodin.
Dále informoval o možnosti zřízení nového spoje na základě návrhu Kordisu, kdy na základě
dřívějších připomínek občanů bylo zpracováno možné řešení dopravy na lince 262, konkrétně
zavedení nového spoje z Boskovic po 18. hodině ve směru Vratíkov, Hrádkov a Okrouhlá.
Nové spoje jsou navrženy v úseku Boskovice – Okrouhlá a zpět s odjezdem z Boskovic v čase
18:15 v celkové délce 20,7 km/den. Pro maximální snížení nákladů je připraveno vícero
opatření, proto není do výpočtu nutné zahrnout spoje v celé délce. Přesto se nepodařilo nalézt
veškeré finanční prostředky na zavedení spoje v požadovaném rozsahu. Částka na zavedení
spojů na lince 262 pro rok 2017 byla vyčíslena na celkem 26 313 Kč. Město Boskovice je
ochotné na nové spoje přispívat ve výši 2/3 částky, na obec Okrouhlou by zbyla 1/3 celkové
částky – 8 771,-Kč.
Zastupitelé souhlasili se zřízením spoje.
ad 7) Ukončení zasedání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:47 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Opatření obecné povahy Změna č. I Územního plánu Okrouhlá
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 10. 2016

Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Gustav Grün v.r.

dne 26. 10. 2016

Ing. Luboš Horák v.r.

dne 26. 10. 2016

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 26. 10. 2016

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 26. 10. 2016

VÝPIS Z USNESENÍ
z 11. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 17. 10. 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 vydává:
3.2 Zastupitelstvo obce Okrouhlá, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů, §§ 171-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, v y d á v á po ověření dle § 54 odst. 2) stavebního zákona opatření obecné
povahy Změna č. I Územního plánu Okrouhlá.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
4.2

dofinancování investiční akce Stavba nové požární zbrojnice a to za využití dotace
z MV-GŘ HZS ČR a Jihomoravského kraje.

Zastupitelstvo obce ukládá:
3.3

zabezpečit vydání opatření obecné povahy oznámením veřejnou vyhláškou.
T: 18. 10. 2016
O: starosta

Ověřovatelé:

Gustav Grün v.r.

dne 26. 10. 2016

Ing. Luboš Horák v.r.

dne 26. 10. 2016

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 26. 10. 2016

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 26. 10. 2016

