ZÁPIS
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného
dne 11. 6. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123
Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů.
Omluven: Ing Milan Tlamka.
Program:
1) Zahájení
2) Vystoupení Ing.ŠeránkaVAS Boskovice
3) Kontrola úkolů
4) Zpráva kontrolního výboru
5) Zpráva finančního výboru
6) Dotazy a připomínky občanů
7) Žádost o prodej pozemku Mgr. Vaněrek
8) Účetní výkazy za rok 2012
9) Závěrečný účet 2012
10) Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2013
11) Různé
11.1) Finanční dar obci postižené povodněmi
12) Podněty a připomínky členů ZO
13) Ukončení zasedání

ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 14. 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 Petr Kužel. ZO zahájilo jednání za přítomnosti 14 členů ZO, tzn. byla přítomna
nadpoloviční většina členů ZO a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně se usnášet.
Zápis ze zasedání č.13. ZO ověřili paní Mgr. Milena Tichá a pan Ing. Josef Tichý
a nevznesli k zápisu připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem.
Hlasování o návrhu programu: 14 pro – jednomyslně schváleno
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: paní Lenka Učňová a pan Ing. Luboš Horák.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: paní Mgr. Milena Tichá a paní Stanislava
Přikrylová.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
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ad2) Vystoupení Ing.Šeránka z VAS Boskovice
Objasnil povinnost občanů svádět dešťové vody do dešťové kanalizace a ne do
splaškové, nyní VAS Boskovice provádí kontroly kanalizačních přípojek. V průběhu měsíce
června a července bude každá špatně napojená nemovitost vyrozuměna a bude s ní jednáno o
konkrétním řešení situace. Následně při dalším porušování bude konat stavební úřad
Boskovice s možností udělovat sankce.

ad 3) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 11. 6. 2013 byly následující úkoly splněny.
12. 3. 2013
6.3. ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši
20.500,-Kč.
T: do 30. 4. 2013
O: starosta
Splněno
7.3. ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové výši
20.000,-Kč.
T: do 30. 4. 2013
O: starosta
Splněno
12.1.3. ZO ukládá uzavřít darovací smlouvu do majetku JmKr, jejímž předmětem jsou
pozemky, nyní ve vlastnictví obce Okrouhlá, Okrouhlá 123, 680 01 Boskovice, IČ:
00637254:
p. č. 993/1f o výměře 36m² , p. č. 993/1b o výměře 21 m², p. č. 993/2g o výměře 77
m²,
p. č. 993/2e o výměře 1 m², p. č. 993/6d o výměře 167 m², p. č. 993/6c o výměře
289 m², které jsou přisloučeny do pozemku p.č. 946/1 ostatní plocha - silnice
v k. ú. Okrouhlá u Boskovic o celkové výměře 591 m2 v celkové ceně 12.506,68 Kč.
T: 1. 7. 2013
O: starosta
Splněno
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
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ad 4) Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu 5. 6. 2013.
Zprávu přednesla předsedkyně Mgr. Milena Tichá
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: 14 pro, jednomyslně schváleno
ad 5) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 5. 6. 2013.
Zprávu přednesl Ing. Luboš Horák
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: 14 pro, jednomyslně schváleno
ad 6) Dotazy a připomínky občanů
Pukl Luděk: 1. Žádost o skácení smrku v prostoru pod Pohostinstvím Boby – je již přestárlý.
Starosta odpověděl: bude projednáno radou obce.
2. Rekonstrukce chodníku a parkovacího stání naproti obecními úřadu – tato
stavba hyzdí obec, je potřeba od ní ustoupit, zřídit parkoviště na jiném místě
v obci, nesouhlasí se stavbou a navrhuje její zrušení.
Starosta odpověděl: 7.6.2013 přišlo vyrozumění o pokračování řízení,
na 2.7.2013 svoláno místní šetření, stavební řízení bude pokračovat.
Bašný Roman: - 1. Předložil za AC Okrouhlá návrh studie na realizaci sportovního areálu.
Starosta odpověděl: rada obce se studií bude zabývat, po finanční i obsahové
stránce je návrh vyvážený, zapadá do koncepce rozvoje obce, nabízí se 3
varianty financování:
1. Grant MŠMT pro neziskové organizace – dotace ve výši cca 80 %.
2. Grant MŠMT pro obce – dotace ve výši 50 %, jelikož je udržitelnost
projektu 10 let, je dotace, kdy žadatel bude obec, schůdnější.
3. Pokud by nevyšel Grant – možnost v příštím roce plné spoluúčasti obce
s přispěním jiných grantů než MŠMT.
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Tichý Radek: 1. Sportovní komisi nikdo neinformoval o této zamýšlené akci.
Kužel Petr odpověděl: první oficiální jednání je teprve dnes, situace se bude
teprve vyhodnocovat, pak dáme informace sportovní komisi.
Kejik Jiří:
1. Žádost o opravení komunikace v ulici od č.p.117 k č.p 130 směrem
na Benešov.
Starosta odpověděl: nyní jsme na radě řešili opravu komunikace od č.p. 110
po č.p. 117 a následně od č.p. 117 k č.p. 130 směrem ven z obce na Benešov.
2. Zbudování kříže – vznešen dotaz, zda se může kříž posunout.
Ing. Tichý Josef odpověděl: posunutí kříže by se mělo individuálně posoudit.
Starosta odpověděl: na stavební úřad se podá pouze oznámení – ohlášení
stavby.
Jakubů Josef: 1. Bylo vyhlášeno rozhlasem, že se nesmí jezdit po komunikaci směrem
k Melkovu nákladními automobily a těžkou technikou.
Starosta odpověděl: šlo pouze o ty 2 dny, kdy se dělal povrch silnice, jinak po
komunikaci se omezeně jezdit může.
ad 7) Žádost o prodej pozemku Mgr. Vaněrek
Pan Mgr. Pavel Vaněrek, Boskovice, podal žádost o odkup parcely, popř. části p. č. 450/98
v k. ú. Okrouhlá u Boskovic. Velikost by byla upřesněna geometrickým zaměřením. Jeho
důvodem je zabezpečení přístupu k jeho pozemkům p. č. 450/10, 450/92, 450/95, 450/82,
450/83, 450/85, 450/96. Dle sdělení celý prostor bude i nadále sloužit jako louka.
Vzhledem k situaci lze konstatovat, že jmenovaný má zabezpečen přístup přes obecní
pozemky. Rada obce nedoporučuje odkup pozemku.
Žádost o odkoupení obecního pozemku – Mgr. Vaněrek – viz příloha č. 4
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO neschvaluje prodej parcely p. č. 450/98 a to i její části v k. ú. Okrouhlá u Boskovic dle
situačního nákresu pana Mgr. Pavla Vaněrka, Boskovice,
3) ZO ukládá informovat pana Mgr. Pavla Vaněrka, Boskovice, o svém rozhodnutí.
T: do 20. 6. 2013
O:starosta
Hlasování: 12 pro, 2 se zdrželi
ad 8) Účetní výkazy za rok 2012
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 2012.
Výsledek hospodaření obce za rok 2012 dosáhl +1.551.404,39 Kč.
Zůstatky na bankovních účtech k 31.12 2012 jsou: běžný účet 5.282.905,25 Kč, terminovaný účet
2.970.386,64 Kč.
Rozvaha – viz příloha č. 5
Výkaz zisku a ztrát – viz příloha č. 6
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Příloha – viz příloha č.7
Výkaz FIN – viz příloha č.8

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje účetní závěrku obce Okrouhlá za rok 2012 bez výhrad.
Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno
ad9) Závěrečný účet obce za rok 2012
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů, dle § 17 předkládá Zastupitelstvu obce Okrouhlá k projednání
závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2012.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 ze dne 4. 3. 2013.
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst.3 písm. c) zákona o hospodaření. Chyby a nedostatky byly ihned odstraněny.
Závěrečný účet viz příloha č. 9.

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2012 s výhradou,
3) ZO přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
4) ZO schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Okrouhlá k 31. 12. 2012.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
ad 10) Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4/2013
V rozpočtovém opatření č. 2/2013 je kompenzačně proúčtovávano v příjmech a výdajích
253.300,-Kč ( rozpočtováno 230.000,-Kč). Obec je od daně osvobozena. Musí se pouze
podat daňové přiznání a proúčtovat. Dále ve výdajích se slučuje pojištění ze 3 paragrafů do
jednoho.
Schválení rozpočtového opatření č.2/2013 je v pravomoci rady.
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V rozpočtovém opatření č. 3/2013 jsou zapracovány v příjmové části příjmy z odprodeje
použité dlažby, z hlášení, odpady Pohostinství Boby Okrouhlá, příspěvek na IS Melkov –
Sychra, ve výdajové části výdaje na opravu kanalizace.
Schválení rozpočtového opatření č.3/2013 je v pravomoci rady.
V rozpočtovém opatření č. 4 jsou zapracovány v příjmové části příjmy z prodeje dřeva a
dotace na VPP. Ve výdajové části výdaje na VPP a zhotovení Božích muk.
Schválení rozpočtového opatření č.4/2013 je v pravomoci ZO.
Schválení rozpočtových opatření č.2/2013 a 3/2013 je v pravomoci rady a je předkládáno na
dodatečné schválení ZO.
Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2013 - viz příloha č. 10, č. 11 a č. 12
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2013.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
ad 11) Různé
11.1.) Finanční dar obci postižené povodněmi
Na základě doporučení krizového štábu Středočeského kraje je předkládán návrh poskytnout
finanční dar Městu Terezín a to jeho místní části Nové Kopisty ve výši 20.000,-Kč.
Návrh darovací smlouvy - viz příloha č.13.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru Městu Terezín, jeho místní
části Nové Kopisty ve výši 20.000,-Kč,
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru s Městem Terezín, jeho
místní části Nové Kopisty ve výši 20.000,-Kč.
T: 1. 7. 2013
O: starosta
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
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ad 12) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta:
- informace:
 11.6.2013 v 9:00 hod proběhla reklamace kanálů a vpustí, přístí týden bude
společnost OHL ŽS opravovat,
 na stránkách spolenosti KORDIS JMK, a.s. je k dispozici nový jízdní řád
platný od 15.12.2013, může se navrhnout prostřednictvím obecního úřadu
změna,
 na obec byla doručena pozvánka na 29.6.2013 na oslavy 115. výročí obce
Okrouhlá v Jihočeském kraji,
 do materiálové sbírky na povodně obci Hořín u Mělníka, kterou
zabezpečovalo Krajské ředitelství HZS, přispělo 38 rodin a také obec,
 v lese byl proveden úklid po těžbě,
 byl zhotoven základ pro Boží muka,
 byla navezena hlína pro stromky na zhotovení parčíku nad č.p. 84, osázení
provede p. Hartl z Benešova,
 byly provedeny údržbové práce ve školce, odstraněna nevyhovující
skluzavka, namontována nová skluzavka a provedena úprava zahrady,
 dokončuje se projekt Dyje II,
 obec se podílela na organizaci Dětského dne a rozloučení s předškoláky,
 informoval o časovém sledu řešení havarijního nátoku dešťových vod do
splaškové kanalizace v úseku od zvonice na Melkov a jeho řešení,
 informoval o tlakování vody, to je ve fázi územního řízení, mohlo by se
letos již začít s výstavbou.
Dvořáková Kamila:
- informace:
 poděkování všem, kteří pomáhali organizovat dětský den,
 za garážemi u bytových domů je nezapravená část pozemku, když se
opravovala cesta.
Kovář odpověděl: slíbil nám p. Libor Hampl, že si pozemek po opravě
každý zapraví sám.
Chlup Pavel:
- informace:
 po úpravách ve Svarkově po Dyji II zůstaly překopy v asfaltové cestě, je to
sice neúčelová kominkace, ale bylo tvrzeno, že bude vše uvedeno do
původního stavu.
Mgr. Tichá Milena
- informace:
 do prázdnin vyjde další číslo Okrouhleckého listu.
Ing Horák Luboš
- informace:
 navrhuje poskytnout do novin článek ohledně situace rekonstrukce
chodníku a parkovacího stání naproti obecnímu úřadu,
 navrhuje opravit na dětském hřišti horní kryty u prolézaček, rozmístit
rovnoměrně štěrk,

7

 navrhuje cca měsíční schůzky zastupitelů, pro jejich lepší informovanost.
Kovář Bohumil
- informace:
 poděkování všem, kdo se zúčastnil týdnu otevřených dvěří v Mateřské
škole při příležitosti 30. výročí zahájení celodenního provozu.
Ing. Tichý Josef
- informace:
 podal informaci, že se vzdává jakékoliv funkce ve stavební komisi.
ad 14) Ukončení zasedání
Starosta ukončil 14. zasedání Zastupitelstva obce v 20.45 hodin.
Ověřeno dne: 28. 6. 2013

Lenka Učňová v.r.

Ing. Luboš Horák v.r.

Bohumil Kovář v.r.
místostarosta

Ing. Bronislav Šamšula v.r.
starosta

Přílohy:
Příloha č.1 – Prezenční listina
Příloha č.2 – Zpráva kontrolního výboru
Příloha č.3 – Zpráva finančního výboru
Příloha č.4 – Žádost o odkoupení obecního pozemku
Příloha č.5 – Rozvaha
Příloha č.6 – Výkaz zisku a ztrát
Příloha č.7 – Příloha
Příloha č.8 – Výkaz FIN
Příloha č.9 – Závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2012
Příloha č.10 – Rozpočtové opatření č. 2
Příloha č.11 – Rozpočtové opatření č. 3
Příloha č.12 – Rozpočtové opatření č. 4
Příloha č.13 – Návrh darovací smlouvy
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USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 11. 6. 2013 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:
4.2

zprávu kontrolního výboru.

5.2

zprávu finančního výboru.

8.2

účetní závěrku obce Okrouhlá za rok 2012 bez výhrad.

9.2

závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2012 s výhradou.

9.4

inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Okrouhlá k 31.12.2012.

10.2

rozpočtová opatření č.2, 3, 4/2013.

11.2

návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru Městu Terezín, jeho místní části Nové
Kopisty ve výši 20.000,- Kč

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
7.2 prodej parcely p. č. 450/98 a to i její části v k. ú. Okrouhlá u Boskovic dle situačního
nákresu pana Mgr. Pavla Vaněrka, Boskovice.

Zastupitelstvo obce ukládá:
7.3

informovat pana Mgr. Pavla Vaněrka, Boskovice o svém
rozhodnutí.
T: do 20.6.2013
O: starosta

11.3 uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru s Městem Terezín, jeho místní částí Nové
Kopisty ve výši 20.000,- Kč.
T: do 1.7.2013
O: starosta
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Zastupitelstvo obce přijímá:
9.3 opatření k nápravě zjistěných chyb a nedostatků.

Lenka Učňová v.r.

Ing. Luboš Horák v.r.

Bohumil Kovář v.r.
místostarosta

Ing. Bronislav Šamšula v.r.
starosta
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