ZÁPIS
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 18. 12. 2017 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123
Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva finančního výboru
5) Dotazy a připomínky občanů
6) Návrh směnné smlouvy
7) Záměr prodeje pozemku – David Ošlejšek
8) Návrh stanovení odměn neuvolněným členům Z0 v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n), zákona o obcích a dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
9) Návrh na financování I. etapy výstavby IS – Melkov II (na stůl)
10) Rozpočtové opatření č. 8, 9, 10, 11/2017
11) Návrh na rozpočtové opatření č. 12/2017
12) Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2018
13) Různé
14) Podněty a připomínky členů ZO
15) Ukončení zasedání

ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 17. 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 15 členů ZO, tzn., že byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO, a tím bylo
Zastupitelstvo obce schopno právoplatně se usnášet.
Zápis z 16. zasedání ZO ověřili PaedDr. Eva Tichá a Josef Polívka a nevznesli k zápisu
připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem.
Hlasování o návrhu programu: 15 pro - schváleno.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Mgr. Michaela Kovářová a Petr Kužel.
Hlasování: 15 pro - schváleno.
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Ing. Luboš Horák a Ing. Milan Havlíček.
Hlasování: 15 pro - schváleno.

ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 18. 12. 2017 byly následující úkoly splněny nebo je
třeba ještě plnit s odůvodněním:
20. 9. 2017
6.3. ZO ukládá předat žádost o převzetí investorství díla „Výstavba technické a dopravní
infrastruktury pro novostavby RD v obci Okrouhlá, II. etapa, část 1“ ve schváleném znění
Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko.
T: 25. 9. 2017
O: Starosta
Splněno
7.3. ZO ukládá uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Okrouhlá a firmou
STAVKOM, spol. s.r.o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice na zhotovení díla „Vybudování
nové hasičské zbrojnice v obci Okrouhlá“ za cenu 8.129.976,10 Kč bez DPH ((9.837.272,-Kč s DPH) ve schváleném znění.
T: 25. 9. 2017
O: Starosta
Splněno
8.3. ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku z p. č. 576/2 (1125 m2) dle
geometrického plánu označeného novým p. č. 576/15 o výměře 163 m2, kultura orná půda
v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 8.150,- Kč s Jiřím Valentou,
Okrouhlá, Ing. Blankou Jenišovou, Boskovice, Andreou Hamplovou, Okrouhlá, Liborem
Hamplem, Horní Štěpánov.
T: 12. 10. 2017
O: Starosta
Splněno
9.3. ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku z p. č. 965/4 (7107 m2) a p.
č. 958/1 (2150 m2) dle geometrického plánu 390-1 1168/2017 označeného nově utvořený
pozemek p. č. 965/7 o výměře 2 m2, kultura ostatní plocha, dále nově utvořený pozemek p.
č. 958/3 o výměře 84 m2, kultura ostatní plocha v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou
kupní cenu 4.300,- Kč a dále odkup pozemků dle geometrického plánu 390-1 1168/2017
nově utvořený pozemek p. č. 745/19 o výměře 15 m2, kultura orná půda, dále nově
utvořený pozemek p. č. 745/20 o výměře 7 m2, kultura orná půda v k. ú. Okrouhlá u
Boskovic za celkovou kupní cenu 1.540,- Kč s manžely Jindřichem a Dagmar
Ošlejškovými, Okrouhlá, okr. Blansko.
T: 12. 10. 2017
O: Starosta
Splněno

10.3. ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na odkup pozemků p. č. 975/23 o výměře 50 m2,
kultura orná půda, dále pozemek p. č. 753/36 o výměře 84 m2, kultura orná půda, dále
pozemek p. č. 975/29 o výměře 42 m2, kultura orná půda, dále pozemek p. č. 753/37 o
výměře 13 m2, kultura orná půda, dále část pozemku p. č. 753/23 o výměře 40 m2, kultura
orná půda, dále část pozemku p. č. 753/25 o výměře 5 m2, kultura orná půda v k. ú.
Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 8.640,- Kč s manžely Františkem a Eliškou
Jäklovými, Okrouhlá, okr. Blansko.
T: 12. 10. 2017
O: Starosta
Splněno
11.3. ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej část pozemku p. č. 639/71 o výměře 23
m2, část pozemku p. č. 639/73 o výměře 22 m2, část pozemku p. č. 639/76 o výměře 36 m2
(8+28), část pozemku p. č. 639/54 o výměře 45 m2, část pozemku p. č. 639/81 o výměře 62
m2, část pozemku p. č. 639/86 o výměře 121 m2, část pozemku p. č. 639/90 o výměře 131
m2 dle geometrického plánu označeného nově utvořený pozemek p. č. 639/71 o výměře 53
m2, kultura trvalý travní porost, dále pozemek p. č. 639/81 o výměře 387 m2, kultura trvalý
travní porost v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou cenu 1320,-Kč, dále prodává ideální
½ pozemku p. č. 639/74 o výměře 224 m2, kultura trvalý travní porost, dále prodává ideální
½ pozemku p. č. 639/51 o výměře 351 m2, kultura trvalý travní porost a dále prodává
ideální ½ pozemku p. č. 639/77 o výměře 234 m2, kultura trvalý travní porost v k. ú.
Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 2.430,- Kč s manžely Františkem a Eliškou
Jäklovými, Okrouhlá, okr. Blansko.
T: 12. 10. 2017
O: Starosta
Splněno
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 15 pro - schváleno.

ad 3) Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu 13. 12. 2017.
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: 15 pro - schváleno.

ad 4) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 13. 12. 2017.
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: 15 pro - schváleno.

ad 5) Dotazy a připomínky občanů
p. Ošlejšek – prezentoval předložené materiály a vysvětlil zastupitelům obce záměr
k odkoupení pozemků od obce Okrouhlá k vybudování obslužné cesty k příjezdu
k plánovaným rodinným domům. Na základě předložených materiálů žádá Radu obce o
opětovné projednání (viz. bod 7).
Starosta odpověděl – na základě této prezentace navrhuje stažení materiálu k bodu 7
z programu jednání.
Ing. Tlamka J. – vznesl dotaz k připravované výstavbě rodinných domů v lokalitě Melkov II
(viz. bod 9).
Starosta odpověděl – 12. 12. 2017 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele první etapy,
vysoutěžená cena činí 6.880.880 Kč bez DPH. Na zasedání předsednictva Svazku VAK byl
schválen vítěz – VHS Brno a.s., v průběhu prosince bude k dispozici návrh smlouvy o
financování.
p. Chlup – vznesl dotaz ke směně pozemků s panem Cingrošem.
Starosta odpověděl – pan Cingroš nám nabízí za neplodnou a zamokřenou půdu, kvalitnější
pozemky, přibude nám skoro 2600m2 v jiné bonitě (viz. bod 6).

ad 6) Návrh směnné smlouvy

Pan Ing. Mgr. Josef Cingroš, bytem Brno a pan Ing. Pavel Reinberger, bytem Brno, podali
společnou žádost o směnu pozemků ve vlastnictví obce Okrouhlá. Jedná se o parcely:
p. č. 876/1 (6035 m2) – jiná plocha, 876/6 (166 m2) – neplodná půda, 876/11 (4661 m2) –
zamokřená půda, 876/16 (1447 m2) – jiná plocha, 931/4 (14 m2) – jiná plocha, v celkové
výměře 12313 m2 (v k. ú. Okrouhlá u Boskovic) za parcely 860/1(14822 m2) – travnatý
porost a 849 (108 m2) – lesní pozemek, v celkové výměře 14930 m2. Všechny pozemky jsou
v lokalitě Melkov. V náš prospěch to představuje zisk 2617 m2.
Na úřední desce byl záměr řádně zveřejněn a nebyly podány žádné námitky.
Návrh kupní smlouvy viz příloha č. 4.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje smlouvu o směně parcel p. č. 876/1 (6035 m2) – jiná plocha, 876/6 (166 m2)
– neplodná půda, 876/11 (4661 m2) – zamokřená půda, 876/16 (1447 m2) – jiná plocha,
931/4 (14 m2) – jiná plocha, v celkové výměře 12313 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic, ve
vlastnictví obce Okrouhlá, za parcely 860/1(14822 m2) – travnatý porost a 849 (108 m2) –
lesní pozemek, v celkové výměře 14930 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic, ve vlastnictví
pana Mgr., Ing. Josefa Cingroše, bytem Brno,
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o směně parcel p. č. 876/1 (6035 m2) – jiná plocha, 876/6 (166
m2) – neplodná půda, 876/11 (4661 m2) – zamokřená půda, 876/16 (1447 m2) – jiná
plocha, 931/4 (14 m2) – jiná plocha, v celkové výměře 12313 m2 v k. ú. Okrouhlá u
Boskovic, ve vlastnictví obce Okrouhlá, za parcely 860/1(14822 m2) – travnatý porost a
849 (108 m2) – lesní pozemek, v celkové výměře 14930 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic,
ve vlastnictví pana Mgr., Ing. Josefa Cingroše, bytem Brno.
T: do 31. 1. 2018
O:starosta
Hlasování: 14 pro, 1 proti – schváleno.

ad 7) Záměr prodeje pozemku – David Ošlejšek

Staženo z programu jednání.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO stahuje tento materiál z programu jednání.
Hlasování: 15 pro – schváleno.
ad 8) Návrh stanovení odměn neuvolněným členům Z0 v souladu s § 72 a § 84

odst. 2 písm. n), zákona o obcích a dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Tento návrh reaguje na právní stav vyplývající ze zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Uvedený zákon s účinností od 1. ledna 2018 zásadně mění stávající právní úpravu právních
poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí a zavádí do praxe nové koncepční řešení celé
problematiky odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků, včetně nové
konstrukce a jiné diferenciace výše odměn. Zákon dále ke dni své účinnosti zrušil stávající
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů. V intencích nové právní úpravy vláda stanovila nařízením
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
výši odměn za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstev územních samosprávných celků
nově.
Na základě platnosti nařízení vlády č.318/2017, kterým se mění NV č. 37/2003 Sb. v platném
znění, které je v účinnosti od 1. 1. 2018, byl předložen návrh na úpravu odměn neuvolněným
členům ZO. Vzhledem k současným a předpokládaným změnám přílohy č. 1 k nařízení vlády,
k odměňování členů zastupitelstev, bylo opět doporučeno přejít od pevně stanovených částek
na procentuální částky vypočtené z max. výšek odměn.
Podle staré přílohy č.459/2013 byly částky nastaveny takto:
Místostarosta: 5079,-Kč – 32%, člen RO: 1076,-Kč – 80%, člen ZO: 405,-Kč – 80%,
předseda výboru kontrolního, finančního: 768,-Kč – 70%.
Návrh na odměnu neuvolněného člena ZO:
a) Neuvolněný místostarosta
-----------------------------------------------Měsíční odměna celkem
22.134,- Kč
Návrh 30%

což představuje 6.641-,Kč

b) člen RO
-----------------------------------------------Měsíční odměna celkem
4.919,- Kč
Návrh 30%

což představuje 1.476,-Kč

c) člen ZO
------------------------------------------------Měsíční odměna celkem
1.230,-Kč
Návrh 40%

což představuje 492,-Kč

d) předseda výboru kontrolního, finančního

-------------------------------------------------Měsíční odměna celkem
2.459,- Kč
Návrh 45%

což představuje 959,-Kč

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál
2) ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za
výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 30%
maximálně možné výše dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném
znění/ve znění pozdějších předpisů. Odměna by byla poskytována od 1. 1. 2018,
3) ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 30% maximálně možné výše dle
přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších
předpisů. Odměna by byla poskytována od 1. 1. 2018 a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání rady obce, jejíž se zúčastnil,
4) ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 40% maximálně možné
výše dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších
předpisů. Odměna by byla poskytována od 1. 1. 2018 a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil,

5) ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za
výkon funkce předsedy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva ve výši 45%
maximálně možné výše dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném
znění/ve znění pozdějších předpisů. Odměna by byla poskytována od 1. 1. 2018
a v případě náhradníka ode dne zvolení do funkce předsedy,
6) ZO v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje, že při souběhu
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží
nejvyšší odměna.

Hlasování: 11 pro, 1 proti, 3 zdrželi se – schváleno.

ad 9) Návrh na financování I. etapy výstavby IS – Melkov II

Dne 12. 12. 2017 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele I. etapy výstavby IS – Melkov II.
Vysoutěžená cena vítěze činí 6.888.888,-Kč bez DPH (8.335.554,- s DPH).
Pro financování díla navrhuji: Na účtech obce je cca 6 mil Kč – uvolnit cca 3mil.
V rezervě návrhu rozpočtu 2018 je 2,292 mil Kč – uvolnit cca 1 mil Kč.
Za pozemky můžeme v roce 2018 obdržet min. 4.5 mil Kč.
Volné prostředky pro financování představují 8,5 mil.
Přesné částky budou známy po předložení smlouvy o spolufinancování se Svazkem VAK, kde
bude proveden částečný odpočet DPH. Je také možnost požádat Svazek VAK v rámci
smlouvy o spolufinancování o splátku určité částky (cca 1mil. Kč.) v roce 2019, která by byla
bezúročná.
Z důvodu ponechání si reálné rezervy na bankovních účtech navrhuji další financování přijetím
střednědobého úvěru se splatností 5 let ve výši cca 3 mil. Kč. Na uhrazení úvěru v jednotlivých
letech by byly použity příjmy z rozpočtového určení daní. Úvěr koncipovat tak, aby byla
možnost jej kdykoliv předčasně splatit.
Případný úvěr by byl řešen ZO v měsíci březnu nebo červnu, kde by se schvalovala smlouva o
úvěrování. Úvěrové zatížení obce v současné době není žádné.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje řešení financování I. etapy výstavby IS – Melkov II,
3) ZO pověřuje starostu obce jednáním o zabezpečení úvěru u KB a.s., pobočka Blansko,
4) ZO ukládá předložit smlouvu o úvěru na investiční akci I. etapy výstavby IS – Melkov
II k projednání.
T: do 30. 6. 2018
O:Starosta
Hlasování: 14 pro, 1 proti – schváleno.
ad 10) Rozpočtové opatření č. 8, 9, 10, 11/2017
V rozpočtovém opatření č. 8 je v příjmové části příjem za těžbu dřeva, prodej pozemků a
VPP. Ve výdajové části jsou výdaje na vánočního osvětlení, VPP, geometrické zaměření
pozemků.
V rozpočtovém opatření č. 9 je v příjmové části příjem za volby. Ve výdajové části jsou
výdaje na volby a zábradlí.
V rozpočtovém opatření č. 10 je v příjmové části příjem z RUD. Ve výdajové části jsou
výdaje na zahájení rekonstrukce horní točny.
V rozpočtovém opatření č. 11 je v příjmové části příjem dotace na akceschopnost hasičů. Ve
výdajové části jsou výdaje na stavební dozor a vyrovnání položek.

Schválení rozpočtového opatření č. 8, 9, 10, 11/2017 je v pravomoci RO a je předkládáno
k dodatečnému projednání na zasedání ZO.
Přílohou č. 5 - rozpočtová opatření č. 8, 9, 10, 11/2017.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 14 pro, 1 zdržel se – schváleno.

ad 11) Návrh na rozpočtové opatření č. 12/2017
V rozpočtovém opatření č. 12/2017 jsou v příjmové části příjmy z dotačních titulů OPŽP a
rozpočtového určení daní a ve výdajové části výdaj na dotační titul z OPŽP – stromořadí a
točnu za KD.
Schválení rozpočtového opatření č.12/2017 je v pravomoci ZO a je předkládáno k projednání
na zasedání ZO.
Přílohou č. 6 - návrh rozpočtového opatření č. 12/2017.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 12/2017.
Hlasování: 13 pro, 2 proti – schváleno.

ad 12) Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2018
Rozpočet je navrhován jako přebytkový, kde nejsou zahrnuty dotace, ty až po rozhodnutí
s možností zapojení rezervy.
V roce 2018 předpokládáme 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). Dotace nám byla schválena. Platba je přesunuta na rok 2018
Přeložka VN – bude uzavřen dodatek ke smlouvě s firmou EON, kde je navrženo jiné technické
řešení (vysokonapěťový podzemní kabel). Důvodem jsou majetkové záležitosti. Záloha

zaplacena v letošním roce, doplatek bude v roce 2018.
Rekonstrukce autobusové točny - dokončení stavby v jarních měsících.

Výstavba IS Melkov II – Výsledky veřejné soutěže budeme znát začátkem roku 2018. Finanční
záležitosti (smlouva o financování se svazkem VAK – kde se zbavujeme DPH, SOD – to co hradí
obec, úvěrový rámec pro banku a další) bude řešeno rozpočtovým opatřením v měsíci březnu.
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s komentářem viz příloha č. 7.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2018
Hlasování: 14 pro, 1 zdržel se – schváleno.

ad 13) Různé
Nebylo.
ad 14) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta
– informoval o plánu inventur na rok 2017,
- pozval všechny na Vánoční koledování 23. 12. 2017 v 18. hod.,
- informoval také o nových internetových stránkách a pro mobilní telefony možnost
nainstalování aplikace v obraze,
- 11. 12. 2017 byla předána stavba Hasičské zbrojnice, je požádáno o kolaudační řízení,
kolaudace by měla proběhnout v druhé polovině ledna.
Ing. Horák
- informoval o rozpisu akcí v KD, který mají všichni vedoucí spolků k dispozici.
Místostarosta
- vznesl dotaz k požární nádrži, bylo ucpáno stavidlo, je potřeba vyčistit.
p. Novák
vznesl dotaz k zimní údržbě, je potřeba lepší údržba, sníh se odklidil, pak byla obleva a
zamrzlo to, ze silnic se stala ledovka.

ad 15) Ukončení zasedání

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:10 hod.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Prezenční listina
Zpráva Kontrolního výboru
Zpráva Finančního výboru
Návrh směnné smlouvy
Rozpočtová opatření č. 8, 9, 10, 11/2017
Návrh rozpočtového opatření č. 12/2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s komentářem

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 12. 2017
Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Petr Kužel v. r.

dne 27. 12. 2017

Mgr. Michaela Kovářová v. r.

dne 27. 12. 2017

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v. r.

dne 27. 12. 2017

Místostarosta:

Bohumil Kovář v. r.

dne 27. 12. 2017

VÝPIS Z USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 18. 12. 2017 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

smlouvu o směně parcel p. č. 876/1 (6035 m2) – jiná plocha, 876/6 (166 m2)
– neplodná půda, 876/11 (4661 m2) – zamokřená půda, 876/16 (1447 m2) – jiná plocha,
931/4 (14 m2) – jiná plocha, v celkové výměře 12313 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic,
ve vlastnictví obce Okrouhlá, za parcely 860/1(14822 m2) – travnatý porost a 849
(108 m2) – lesní pozemek, v celkové výměře 14930 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic,
ve vlastnictví pana Mgr., Ing. Josefa Cingroše, bytem Brno.

8.2 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 30% maximálně možné výše
dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších předpisů.
Odměna by byla poskytována od 1. 1. 2018,
8.3 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena rady obce ve výši 30% maximálně možné výše dle přílohy k nařízení vlády č.
318/2017 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších předpisů. Odměna by byla poskytována od 1.
1. 2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání rady obce, jejíž se zúčastnil,
8.4 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 40% maximálně možné výše dle přílohy k nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších předpisů. Odměna by byla
poskytována od 1. 1. 2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož
se zúčastnil,

8.5 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce
předsedy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva ve výši 45% maximálně možné výše dle
přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších předpisů. Odměna
by byla poskytována od 1. 1. 2018 a v případě náhradníka ode dne zvolení do funkce předsedy,
8.6 v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje, že při souběhu výkonu několika

funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za
niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna,
9.2 řešení financování I. etapy výstavby IS – Melkov II,

11.2 návrh rozpočtového opatření č. 12/2017,
12.2 návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2018.
Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3 uzavřít smlouvu o směně parcel p. č. 876/1 (6035 m2) – jiná plocha, 876/6 (166 m2) – neplodná
půda, 876/11 (4661 m2) – zamokřená půda, 876/16 (1447 m2) – jiná plocha, 931/4 (14 m2) – jiná
plocha, v celkové výměře 12313 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic, ve vlastnictví obce Okrouhlá, za
parcely 860/1(14822 m2) – travnatý porost a 849 (108 m2) – lesní pozemek, v celkové výměře
14930 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic, ve vlastnictví pana Mgr., Ing. Josefa Cingroše, bytem
Brno.
T: do 31. 1. 2018
O:starosta
9.4 předložit smlouvu o úvěru na investiční akci I. etapy výstavby IS – Melkov
II k projednání,
T: do 30. 6. 2018
O: Starosta

Zastupitelstvo obce pověřuje:
9.3
starostu obce jednáním o zabezpečení úvěru u KB a.s., pobočka Blansko.
Staženo z programu jednání.
7.1 Zastupitelstvo obce stahuje tento materiál z programu jednání – Záměr prodeje pozemku
– David Ošlejšek.

Ověřovatelé:

Petr Kužel v. r.

dne 27. 12. 2017

Mgr. Michaela Kovářová v. r.

dne 27. 12. 2017

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v. r.

dne 27. 12. 2017

Místostarosta:

Bohumil Kovář v. r.

dne 27. 12. 2017

