ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného
dne 10. 9. 2013 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123
Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů.
Krátkodobě omluveni: Gustav Grün, Petr Kužel.
Omluven: Ing. Josef Tichý.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva finančního výboru
5) Dotazy a připomínky občanů
6) Návrh kupní smlouvy E-ON
7) Návrh kupní smlouvy Ing. Jakub Tlamka
8) Návrh kupní smlouvy Ludmila Adámková
9) Dodatek kupní smlouvy Luboš Celý
10) Obecně závazná vyhláška obce, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů v obci
11) Rozpočtové opatření č. 5,6/2013
12) Různé
13) Podněty a připomínky členů ZO
14) Ukončení zasedání

ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 15. 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 Ing. Milan
Tlamka. 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 ze zasedání č.14. ZO ověřili paní Lenka Učňová a pan Ing. Luboš Horák a nevznesli k zápisu
připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem.
Hlasování o návrhu programu: 12 pro – jednomyslně schváleno
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: pan Pavel Chlup a pan Radek Tichý.
Hlasování: 12 pro – jednomyslně schváleno
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Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: paní Kamila Dvořáková a pan Ing. Luboš Horák.
Hlasování: 12 pro – jednomyslně schváleno
ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 10. 9. 2013 byly následující úkoly splněny nebo je třeba ještě
plnit s odůvodněním:
11. 6. 2013
7.3. ZO ukládá informovat pana Mgr. Pavla Vaněrka, Ludvíka Vojtěcha 1840/59, Boskovice,
o svém rozhodnutí.
T: do 20. 6. 2013
O:starosta
Splněno
11.1.3. 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
Splněno
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 12 pro – jednomyslně schváleno
ad 3) Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu 28. 8. 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: 12 pro, jednomyslně schváleno
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19.10 příchod Gustav Grün
ad 4) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 28. 8. 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: 13 pro, jednomyslně schváleno

ad 5) Dotazy a připomínky občanů
Pukl Luděk: 1. Kdy se bude jednat o odstranění smrku pod Pohostinstvím.
Starosta odpověděl: bude zařazeno na jednání rady, nebyl na to zatím prostor, není to
aktuální věc.
2. Rekonstrukce chodníku a parkovacího stání naproti obecnímu úřadu - nesouhlasí
se stavbou a žádá zastupitelstvo o hlasování o zrušení chodníku a parkovacího
stání a žádá udělat pouze chodník.
Starosta odpověděl: Zastupitelstvo nemůže hlasovat o tomto bodě, je to
pravomoc rady obce. 28.8.2013 proběhlo místní šetření, stavební řízení vede
Městský úřad v Boskovicích, byla doplněna dokumentace, protistrana se vyjádřila,
stavební řízení pokračuje dál.

ad 6) Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku pod trafostanicí
E.ON Česká republika, s.r.o., provedl stavbu trafostanice v lokalitě Melkov II, která se dotkla části
pozemku p.č. 110/15 v k.ú. Okrouhlá u Boskovic v našem vlastnictví. Po dokončení stavby bylo
provedeno její zaměření, byl zpracován geometrický plán a dvě dotčené části parcel o celkové
výměře 17 m2, dostala nová parcelní čísla a to 110/278 (8m2) a st. 258 (9m2).
E.ON Česká republika, s.r.o., žádá o prodej nově vzniklých parcel 110/278 (8m2) a st. 258 (9m2)
z důvodu dotčení jejich stavbou. Navržená cena je určena jako cena obvyklá znaleckým posudkem.
Záměr byl schválen na zasedání RO dne 17. července 2013.
Záměr obce stavební pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů
před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek.
Geometrický plán se znaleckým posudkem viz příloha č.4.
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Návrh kupní smlouvy viz příloha č.5.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na odkup pozemků označených p.č. St.258 (9 m 2) a p.č.
110/278 (8 m2) za celkovou kupní cenu 920,-Kč firmě E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400,
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na odkup pozemků označených p.č. St.258 (9 m2) a p.č.
110/278 (8 m2) za celkovou kupní cenu 920,-Kč s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400.
T: 20. 9. 2013
O:starosta
Hlasování: 13 pro, jednomyslně schváleno

ad 7) Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku Ing. Jakub Tlamka
Pan Ing. Jakub Tlamka, Okrouhlá, podal žádost o odkup dvou parcel od obce Okrouhlá v k.ú.
Okrouhlá u Boskovic, v místní části ve Svarkově. Jedná se o parcelu č. 639/32 o výměře 988 m2 a
navazující parcelu č. 646/41 o výměře 1070 m2. Celý prostor by byl nadále využíván jakou louka a
sad ovocných stromů. Vzhledem k záměru využití a nabízené ceně doporučuji vyhovět žádosti.
Záměr byl schválen na zasedání RO dne 17. července 2013.
Záměr obce stavební pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů
před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek.
Poloha parcel viz příloha č.6.
Návrh kupní smlouvy viz příloha č.7.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků označených parcelním číslem 639/32 o
výměře 988 m2 a p.č. 646/41 o výměře 1070 m2v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní
cenu 41.160,-Kč panu Ing. Jakubu Tlamkovi, Okrouhlá,
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených parcelním číslem 639/32 o
výměře 988 m2 a p. č. 646/41 o výměře 1070 m2v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní
cenu 41.160,-Kč panu Ing. Jakubu Tlamkovi, Okrouhlá.
T: do 20. 9. 2013
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O: starosta
Hlasování: 13 pro, jednomyslně schváleno

ad8) Návrh kupní smlouvy na odkup pozemku od pí. Ludmily Adámkové
Na základě dohody s paní Ludmilou Adámkovou, Okrouhlá, je předkládán návrh kupní smlouvy na
odkup pozemků dle přiloženého geometrického plánu za výkupní cenu 30,-Kč/m.² Důvodem odkupu
je trasa budoucího vodovodního přivaděče, který povede přes soustavu pozemků, které jsou
využívány v současné době jako účelová cesta o celkové výměře 939 m2.
Tento odkup je podmínkou souhlasu pro vedení trasy vodovodního přivaděče.
Návrh kupní smlouvy viz příloha č. 8.
Geometrický plán viz příloha č. 9.

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na odkup pozemků p.č.110/38 o výměře 197 m2, kultura
ostatní plocha, dále p.č.110/39 o výměře 19 m2, kultura ostatní plocha, dále p.č.110/280 o výměře
49 m2, kultura orná půda, p.č.110/281 o výměře 131 m2, kultura orná půda, dále p.č.110/279 o
výměře 452 m2, kultura ostatní plocha a dále p.č.781/4 o výměře 91 m2, kultura ostatní plocha, s
paní Ludmilou Adámkovou, Okrouhlá, za kupní cenu 30,-Kč/m2,
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na odkup pozemků p.č.110/38 o výměře 197 m2, kultura ostatní
plocha, dále p.č.110/39 o výměře 19 m2, kultura ostatní plocha, dále p.č.110/280 o výměře 49 m2,
kultura orná půda, p.č.110/281 o výměře 131 m2, kultura orná půda, dále p.č.110/279 o výměře
452 m2, kultura ostatní plocha a dále p.č.781/4 o výměře 91 m2, kultura ostatní plocha, s paní
Ludmilou Adámkovou, Okrouhlá, za kupní cenu 30,- Kč/m2.
T: 30. 9. 2013
O:starosta
Hlasování: 13 pro – jednomyslně schváleno
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ad 9) Návrh dodatku ke kupní smlouvě na prodej pozemku Lubomír Celý
Pan Lubomír Celý podal žádost o prodloužení termínu kolaudace o jeden rok, kdy termín je
zakomponován ve smlouvě prodeji pozemku p.č. 532/21 o výměře 746 m2 v k.ú. obce Okrouhlá.
Vzhledem ke skutečnosti, že MMR ČR prodloužilo termín doručení kolaudačních rozhodnutí
bytových jednotek na rok 2018, doporučuji vyhovět žádosti.
Návrh dodatku viz příloha č.10.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh dodatku č.1 kupní smlouvy na prodej pozemku označený parcelním číslem
532/21 o výměře 746 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic mezi panem Lubomírem Celým, Žďárná,
okr. Blansko a obcí Okrouhlá,
3) ZO ukládá uzavřít dodatek č.1 kupní smlouvy na prodej pozemku označený parcelním číslem
532/21 o výměře 746 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic mezi panem Lubomírem Celým, Žďárná,
okr. Blansko a obcí Okrouhlá.
T: 20. 9. 2013
O: starosta
Hlasování: 13 pro – jednomyslně schváleno

ad 10) Návrh OZV, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů v obci
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů v obci. Cílem je zabránit nedisciplinovaným občanům v
obtěžování ostatních ve stanovených dnech a hodinách. Tato OZV byla konzultována s pracovníky
MVČR.
Diskuze:
Chlup Pavel – vznesl námitku - vyhlášku si může každý vyložit po svém, když si budu chtít ve
stanovený den udělat na zahradě oheň a opéct párky, tak si na mně může soused stěžovat, vyhláška
problém pálení nevyřeší.
Mgr. Tichá Milena – většinou má každý na zahradě krb, z opékání párků není zápach.
Ing. Horák Luboš – v jiných obcích je povoleno spalování jen v určité dny v uvedenou hodinu a
problém v tom není.
Starosta – na webu SMOCR je k tomuto problému diskuze, kdo chce, může si to přečíst, je možno
vyhlášku neschválit, nebo se může vyhláška kdykoliv zrušit.
Návrh OZV viz příloha č. 11.

6

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Okrouhlá č.1/2013, kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci,
3) ZO ukládá vyhlásit Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013, kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů v obci.
T: 11. 9. 2013
O: starosta
Hlasování: 8 pro, 5 zdrželo se, schváleno

ad 11) Rozpočtové opatření č. 5, 6/2013
V rozpočtovém opatření č. 5 jsou ve výdajové části, výdaje na dar obcí postižené povodněmi, dar Kř
HZS JmKr pro PS Boskovice, zhotovení dvou dešťových vpustí na nově vybudované silnici.
V rozpočtovém opatření č. 6 jsou z hlavního komentáře v příjmové části zapracovány vratky
z projektu MAS v MŠ, příjmy z prodeje pozemků stavebníků Melkov I (jen část), ve výdajové části
výdaje na nákup pozemku a posílení příspěvku na vítání občánků (na podzim proběhne vítání dalších
tří dětí).
Schválení rozpočtového opatření č.5, 6/2013 je v pravomoci rady a je předkládáno na dodatečné
schválení ZO.
Rozpočtové opatření č. 5, 6/2013 - viz příloha č.12.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 5,6/2013.
Hlasování: 13 pro – jednomyslně schváleno
ad 12) Různé
Nebylo
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19:50 příchod Petr Kužel.

ad 12) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta:
- informace:
 Dokončení projektu Dyje II s vícepracemi, včetně vyvložkování splaškové kanalizace od
vodojemu k Slepánkům.
 Dokončení části silnice směrem na Melkov včetně terénních úprav.
 Zbudování Božích muk s dočasnými terénními úpravami u Kejíků.
 Zahájení projektových prací na komunikaci Kuželovi – Tlamkovi – Kejíkovi.
 Dokončuje se územní řízení na zbudování otáčecího kladiva na komunikaci nad
Pazdernou.
 Dokončení jednání na majetkových vztazích na břemena pro vodovodní přivaděč.
 Provedeno sečení obecních pozemků v intravilánu dle potřeby.
 Provedena další etapa oprav chodníků v úseku MŠ směrem k č.p. 4 (Tlamkovi).
 Opravy dětského inventáře v zahradě MŠ a drobné opravy před zahájením školního roku.
 Sečení trávy v lese.
 Spoluúčast na dětském dnu, poháru Drahanské vrchoviny a siláckém pětiboji.
 Převod účtování el. energie na majitele bytů a zahájení prací na výměně plynoměrů tak,
aby si nájemníci mohli zvolit alternativního dodavatele.
 Dáno klestí v lese po těžbě na hromady, které bude zeštěpkováno a prodáno.
 Výtěžnost lesa: příjmy 248.639,-Kč, výdaje 9.275,-Kč – po červenec.
 Obrátili se na nás táborníci, kteří pravidelně táboří na Korčákové louce směrem na
Kořenec, že jim nějací vandalové rozbili zařízení, napsali nám dopis, zveřejníme ho
v Okrouhleckém listu.
Grün Gustav:
 na výletišti byli o prázdninách výletníci se psy – navrhoval bych konzultaci s lidmi, alespoň
těmi, co tam v blízkosti bydlí, chodí tam volně bojová plemena, do budoucna navrhuje
zvážení povolení pro tuto akci nebo alespoň informování lidí v blízkém okolí.
Kovář odpověděl: povolení daly hasiči, jezdí sem už 15 let pořád ve stejném termínu.
Hložek odpověděl: když sem začali jezdit, tak tam, ale nebyla zástavba.
Veselý Jiří:
 vznesl dotaz, zda se byl někdo z rady nebo starosta podívat na skládce za družstvem.
Cca před třemi týdny jsem tam vezl suť a byl tam navežen eternit, pytle s knihami a piliny,
navrhuje kontrolovat po každém občanovi nebo nepůjčovat klíče.
Starosta odpověděl: bude ihned zkontrolováno a odstraněno.
Dvořáková Kamila:
 vznesla dotaz, jestli by se mohlo v KD zase začít cvičit za podmínek, které platily loni.
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 vznesla dotaz, zda je povinnost lidí udržovat svoje pozemky.
Starosta odpověděl: obec nemá prostředky ani síly na to, aby udržovala cizí pozemky,
informace, zda mají lidé povinnost udržovat svoje pozemky, bude prověřena.
Mgr. Tichá Milena
- informace:
 do konce září vyjde další číslo Okrouhleckého listu.
 je opět organizován zájezd – Divadlo – činohra, termín 8.11.2013.
Ing Horák Luboš
 vznesl dotaz, jestli by se nedalo odmontovat na dětském hřišti studnu, když je
stejně nefunkční.
Starosta odpověděl: bude projednáno.
 vznesl dotaz, jestli na konci otáčecího kladiva, které se má budovat v ulici nad
Pazdernou je projetováno osvětlení.
Starosta odpověděl: v projektové dokumentaci osvětlení není projektováno, je to
zbytečné.
Tichý Radek:
 vznesl dotaz, jak bude pokračovat oprava chodníků.
Starosta odpověděl: pokud bude příznivé počasí, tak je plánováno ještě na
podzim opravit chodník od Mateřské školy směrem k autobusové zastávce.
Chodník směrem k Melkovu se již podařilo opravit, další místa již nejsou tak
kritická, pouze od č.p.110 (Kuželovi) po č.p.117 (Tlamkovi), je třeba opravit i
komunikaci. Chodník od č.p. 166 (Parolkovi) po č.p.164 (Kovářovi) budeme
opravovat svépomocí.
Chlup Pavel:
 vznesl dotaz k cestě od Střelnice směrem k požární nádrži – letos tam teklo hodně
vody, mohla by se tam dát příčná korýtka nad most a odklonit přítok jarní vody,
cesta je z jedné třetiny zdevastovaná právě tekoucí vodou.
Starosta odpověděl: na toto potřebujeme firmu, bude projednáno na radě.
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ad 14) Ukončení zasedání
Starosta ukončil 15. zasedání Zastupitelstva obce v 20.10 hodin.

Ověřeno dne: 18. 9. 2013

Radek Tichý

Pavel Chlup

Ing. Bronislav Šamšula v.r.
starosta

Bohumil Kovář v.r.
místostarosta

Přílohy:
Příloha č.1 – Prezenční listina
Příloha č.2 – Zpráva kontrolního výboru
Příloha č.3 – Zpráva finančního výboru
Příloha č.4 – Geometrický plán se znaleckým posudkem
Příloha č.5 – Návrh kupní smlovy – E-ON
Příloha č.6 – Poloha parcel Ing. Tlamka
Příloha č.7 – Návrh kupní smlouvy Ing. Tlamka
Příloha č.8 – Návrh kupní smlouvy L. Adámková
Příloha č.9 – Geometrický plán L. Adámková
Příloha č.10 – Návrh dodatku L. Celý
Příloha č.11 – Návrh OZV viz příloha č. 11.
Příloha č.12 – Rozpočtové opatření č. 5,6/2013
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USNESENÍ
ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 10. 9. 2013 v 19:00 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 odkup pozemků označených p.č. St.258 (9 m2) a p.č. 110/278 (8 m2)
za celkovou kupní cenu 920,-Kč firmě E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400.

7.2

návrh kupní smlouvy na prodej pozemků označených parcelním číslem 639/32 o výměře 988
m2 a p.č. 646/41 o výměře 1070 m2v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu
41.160,-Kč panu Ing. Jakubu Tlamkovi, Okrouhlá.

8.2

návrh kupní smlouvy na odkup pozemků p.č.110/38 o výměře 197 m2, kultura ostatní plocha,
dále p.č.110/39 o výměře 19 m2, kultura ostatní plocha, dále p.č.110/280 o výměře 49 m2,
kultura orná půda, p.č.110/281 o výměře 131 m2, kultura orná půda, dále p.č.110/279
o výměře 452 m2, kultura ostatní plocha a dále p.č.781/4 o výměře 91 m2, kultura ostatní
plocha, s paní Ludmilou Adámkovou, Okrouhlá, za kupní cenu 30,-Kč/m2.

9.2

návrh dodatku č.1 kupní smlouvy na prodej pozemku označený parcelním číslem 532/21
o výměře 746 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic mezi panem Lubomírem Celým, Žďárná,
okr. Blansko a obcí Okrouhlá.

10.2

Obecně závaznou vyhlášku obce Okrouhlá č.1/2013, kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů v obci.

11.2

rozpočtová opatření č. 5,6/2013.
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Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3

uzavřít kupní smlouvu na odkup pozemků označených p.č. St.258 (9 m2) a p.č. 110/278
(8 m2) za celkovou kupní cenu 920,-Kč s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400.
T: 20. 9. 2013
O:starosta

7.3

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených parcelním číslem 639/32 o výměře
988 m2 a p. č. 646/41 o výměře 1070 m2v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu
41.160,-Kč panu Ing. Jakubu Tlamkovi, Okrouhlá.
T: do 20. 9. 2013
O:starosta

8.3

uzavřít kupní smlouvu na odkup pozemků p.č.110/38 o výměře 197 m2, kultura ostatní
plocha, dále p.č.110/39 o výměře 19 m2, kultura ostatní plocha, dále p.č.110/280 o výměře
49 m2, kultura orná půda, p.č.110/281 o výměře 131 m2, kultura orná půda, dále p.č.110/279
o výměře 452 m2, kultura ostatní plocha a dále p.č.781/4 o výměře 91 m2, kultura ostatní
plocha, s paní Ludmilou Adámkovou, Okrouhlá, za kupní cenu 30,- Kč/m2.
T: 30. 9. 2013
O:starosta

9.3

uzavřít dodatek č.1 kupní smlouvy na prodej pozemku označený parcelním číslem 532/21
o výměře 746 m2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic mezi panem Lubomírem Celým, Žďárná,
okr. Blansko a obcí Okrouhlá.
T: 20. 9. 2013
O: starosta

10.3

vyhlásit Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013, kterou se stanovují podmínky pro spalování
suchých rostlinných materiálů v obci.
T: 11.9.2013
O: starosta
Radek Tichý v.r.

Pavel Chlup v.r.

Ing. Bronislav Šamšula v.r.
starosta

Bohumil Kovář v.r.
místostarosta
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