ZÁPIS
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného
dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123

Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů.
Omluven: Pavel Chlup.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva finančního výboru
5) Dotazy a připomínky občanů
6) Návrh směnné smlouvy
7) Rozpočtové opatření č. 7,8,9/2013
8) Návrh rozpočtu na rok 2014
9) Informace o termínu konání ZO v r. 2014
10) Různé
11) Podněty a připomínky členů ZO
12) Ukončení zasedání

ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 16. 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 Bohumil
Kovář. 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.15. ZO ověřili pan Pavel Chlup a pan Radek 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: pan Ing. Milan Tlamka a paní Kamila Dvořáková.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: paní Mgr. Milena Tichá a paní Lenka Učňová.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno

1

ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 10. 12. 2013 byly následující úkoly splněny nebo je třeba ještě
plnit s odůvodněním:
10. 9. 2013
6.3. 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
Splněno
7.3. 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 151, Boskovice.
T: do 20. 9. 2013
O: starosta
Splněno
8.3. 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, r.č.495224/069, bytem Okrouhlá 185,
680 01 Boskovice, za kupní cenu 30,- Kč/m2.
T: 30. 9. 2013
O:starosta
Splněno
9.3. 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 260, okr. Blansko a obcí Okrouhlá.
T: 20. 9. 2013
O: starosta
Splněno
10.3. 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
Splněno
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Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
ad 3) Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu 4. 12. 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 4) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 4. 12. 2013.
Zprávu přednesl 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: 14 pro, jednomyslně schváleno

ad 5) Dotazy a připomínky občanů
nebyly
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ad 6) Návrh směnné smlouvy
Na základě žádosti manželů Tlamkových, Okrouhlá, okr. Blansko, o směnu pozemků 532/65
(vlastníci manželé Tlamkovi, Okrouhlá,) a p. č. 532/66 (obec Okrouhlá) v k.ú. Okrouhlá u Boskovic
dle geometrického plánu a zveřejněného záměru v zákonné době, kdy nebyly podány námitky, je
předkládán návrh směnné smlouvy pro projednání v ZO.
Návrh směnné smlouvy - viz příloha.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál
2) ZO schvaluje návrh směnné smlouvy pro směnu pozemků p. č. 532/65 (vlastníci manželé
Tlamkovi, Okrouhlá a p. č. 532/66 (vlastník obec Okrouhlá) v k. ú. Okrouhlá u Boskovic o
jednotné výměře 41 m2 dle geometrického plánu č. 337-11195/2013,
3) ZO ukládá uzavřít směnnou smlouvu pro směnu pozemků p. č. 532/65 (vlastníci manželé
Tlamkovi, Okrouhlá a p. č. 532/66 (vlastník obec Okrouhlá) v k.ú. Okrouhlá u Boskovic o
jednotné výměře 41 m2 dle geometrického plánu č. 337-11195/2013.
T: do 16. 12. 2013
O:starosta

Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno

ad 7) Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9/2013
V rozpočtovém opatření č. 7 jsou z hlavního v příjmové části zapracovány příjmy z prodeje pozemků
stavebníků Melkov I (jen část), ve výdajové části, výdaje na údržbu zeleně a snížení výdajů na volbu
prezidenta ČR.
V rozpočtovém opatření č. 8 jsou v příjmové části zapracovány příjmy z dotace JmKr na JSDH na
pořízení automobilu, dotace na volby a z prodeje pozemků. Ve výdajové části, výdaje spojené
s dotacemi a sběr a svoz ostatních odpadů.
V rozpočtovém opatření č. 9 jsou v příjmové části zapracovány zvýšené příjmy ze sdílených dání. Ve
výdajové části, výdaje spojené s provozem MŠ, VPP, a činnost místní správy.
Schválení rozpočtového opatření č.7, 8, 9/2013 je v pravomoci rady a je předkládáno na dodatečné
schválení ZO.
Rozpočtové opatření č.7, 8, 9/2013 - viz příloha
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Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje rozpočtová opatření č.7, 8, 9/2013.
Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno

ad8) Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2014
Rozpočet je navrhován jako přebytkový, kde nejsou zahrnuty dotace, ty až po rozhodnutí.V roce
2014 a v následujících letech předpokládáme realizovat následující akce. U některých v současné
době nelze zatím stanovit finanční výši.
Hřiště za KD – Projektová dokumentace na výstavbu nového travnatého hřiště a sportovní
hasičské dráhy je v současné době připravena pro stavební řízení. V následujícím období bude
žádáno o dotaci pro spolufinancování akce. V návrhu rozpočtu je v současné době navrhována
částka 1.000.000,- Kč. Skutečná cena pak bude vycházet od vysoutěžené zakázky
nadefinovaného rozsahu. Předpokládá se termín realizace v měsících duben-červen 2014.
Komunikace v obci I – úsek od domu rod. Kuželových č. p. 110 po dům rod. Tlamkových č. p.
117 - v současné době je připravována studie rekonstrukce komunikace a chodníků v celé ulici,
následně bude připravován projekt. Bylo provedeno osobní jednání na obecním úřadě
s dotčenými vlastníky o možné realizaci a byla provedena konzultace s dopravním úřadem. Akce
bude realizována až po realizaci projektu „tlakování vody“ a zkušením provozu tak, aby se
projevili případné poruchy před opravou povrchu komunikace. Bez domluvy vlastníků na finální
verzi nebude rekonstrukce započata. V rozpočtu částka není zanesena.
Komunikace v obci II – úsek od Tlamkových po p. Kejíka (směr na Benešov) – úprava povrchu.
Komunikace v obci – ulice Melkov I - Práce budou spuštěny v okamžiku odvedení nejtěžších
stavebních prací na výstavbě rodinných domů. Předpoklad je konec srpna či rok 2015. Částka
není v rozpočtu uvedena.
Tlakování vody na horním konci - Investorem dlouhodobě plánované akce je Svazek VAK.
Z obecního rozpočtu bude uvolněna částka na povinnou spoluúčast. Dále se předpokládá, že
bude akce financována také krajskou dotací. Stavební dokumentace bude připravena do konce
roku 2013. Veřejné výběrové řízení se uskuteční bez zbytečného prodlení a to v prvních měsících
roku 2014, aby se s realizací akce co nejdříve začalo. Částka není v rozpočtu uvedena z důvodu
hlavního investorství Svazku VAK, spoluúčast zatím není stanovena.

Přivaděč pitné vody do obce - Majetkové záležitosti ohledně pozemků, kde povede přivaděč
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pitné vody, jsou vyřešeny. Po novém roce bude zahájeno územní řízení, následně stavební
povolení. Po té bude následovat výběrové řízení. Investorem akce bude Svazek VAK s naším
příspěvkem a dotací JmKr. Práce budou zahájeny v roce 2015. S částkou se v rozpočtu nepočítá.
Obratiště pro vozidla v ulici nad Pazdernou - Projekt je v současné době na územním řízení.
Následně bude vypracován stavební projekt s položkovým rozpočtem.
Provoz zásahové jednotky hasičů a pořízení nového dopravního vozidla - Na provoz
jednotky a opravy je plánována částka 210.000,- Kč. V této, na první pohled velké částce je
započítán celoroční provoz celé zásahové jednotky. Z této částky je hrazeno například tankování
vozidel a agregátů, ale i jejich technické a servisní prohlídky a také opravy. Zde se promítne
velká částka na předpokládanou opravu cisternové stříkačky, která je již 30 let stará. V současné
době se dá říci, že téměř po každé jízdě provádíme nějakou drobnější opravu. Z tohoto důvodu
jsme také omezili provoz cisternového vozidla na minimum a nejezdíme ani kondiční jízdy, které
nám ukládá Vyhláška o činnosti jednotek požární ochrany. V příštím roce máme v rozpočtu
rezervovanou částku 50.000,- Kč na rekonstrukci spojky pro případ, že by ji již dále nebylo
možné při poruše seřízením uvést do dalšího provozu. Z této celkové provozní částky jsou také
hrazeny například zákonem nařízené zdravotní prohlídky a pojištění členů, což každým rokem
činí téměř 20.000,- Kč. Další peníze jsou určeny na obměnu zničených ochranných pomůcek,
nákup úklidových a desinfekčních prostředků a nákup materiálu na opravu výbavy nebo zařízení
v budovách. Další velkou částkou jsou povinné revize, které musíme dělat jak na dýchacích
přístrojích, tak i na tlakových nádobách a elektrických zařízeních. Jednotka se snaží šetřit, kde
může. Oproti předešlému roku došlo ke snížení rozpočtu o 10.000,- Kč.
V investiční části rozpočtové položky se jedná částku o 500.000,- Kč na pořízení nového
dopravního automobilu. Stávající dopravní automobil VW Transporter je starý 19 let. Tento
automobil sloužil u Policie ČR (najeto 200.000 km), odkud ho získala obec Zbýšov a
rekonstruovala ho za 100.000,- Kč na hasičský automobil. V roce 2009 po několika letech
používání jej prodala za 80.000,- naší obci. Zde tento automobil sloužil bez větších oprav a
investic dalších několik let. V současné době je ale automobil velmi poruchový a vyžaduje větší
opravy. V roce 2012 se do vozidla investovalo téměř 30.000,- Kč za opravu karoserie, brzd a
dalších drobnějších provozních poruch. V letošním roce stály opravy téměř dalších 10.000,korun. V současné době je nutné opravit kompletní výfukové potrubí, které bylo již několikrát
svařováno, dále části karoserie a koupit nové pneumatiky, což vyjde dohromady na cca 30.000,Kč. Provoz tohoto vozidla, které je využíváno jak zásahovou jednotkou obce, tak samotnou obcí
na dovoz např. stavebního materiálu, tak sdružením hasičů na dovoz dětí a mládeže na soutěže.
Další opravy výše zmíněného vozidla se jeví jako neekonomické. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli požádat o dotaci na nákup staršího automobilu Jihomoravský kraj. Naší žádosti bylo
vyhověno a bylo získáno 260.000,- Kč (70%) s povinnou spoluúčastí obce 112.000,- Kč. Tato
dotace byla získána v letošním roce a bude celá přesunuta do rozpočtu na rok 2014. Proto,
abychom docílili pořízení co nejmladšího vozidla, chtěli bychom k této částce přidat ještě
finanční hotovost 50.000,- Kč za prodej starého vozidla, kde máme již předjednaného kupce na
doporučení HZS JMK – obec Malou Roudku, která automobil pořídí pro své hasiče. Dále jsme se
rozhodli prodat nepoužívanou požární stříkačku, jejíž cena je výrobcem odhadována na 80.000,-
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až 100.000,- Kč (byla pořízena ze 100% dotace před 5 lety). Jedná se tedy celkem o 500.000,Kč, za které by bylo možné pořídit starší dopravní automobil s hasičskou zástavbou, který bude
naší obci sloužit několik dalších let bez větší finanční zátěže.

Kromě výstavby hřiště za KD a pořízení nového hasičského auta bude vše po provedení
výběrových řízeních postupně zapojováno do rozpočtu pomocí rozpočtových opatření.
18:25 – 18:35 přerušení jednání ZO z důvodu upřesnění rozpočtových položek
Diskuze:
Grün: vznesl dotaz, jaké výdaje jsou v paragrafu 3632 Pohřebnictví a v paragrafu 4359 Ostatní
služby a činnosti v oblasti sociální péče.
Starosta odpověděl: k paragrafu 3632 - od roku 2014 se musíme podílet na správě
hřbitova v Benešově – provozní náklady na hřbitov (novela zákona o pohřebnictví)
k paragrafu 4359 – obrátila se na nás Charita Blansko s žádostí o příspěvek, jelikož se
stará o 2 občany, teří mají trvalý pobyt v naší obci.
Ing. Hložek: vznesl dotaz k tříděnému odpadu, chtěl by, aby se udělala taková opatření, aby se
odvoz tříděného odpadu optimalizoval, aby to obec stálo co nejméně. V rozpočtu
vyšší výdaje než příjmy.
Starosta odpověděl: odvoz papíru a plastů je v pořádku, přehodnotit snad pouze
sklo, tam by se mohl vývoz omezit na delší cykly.
Návrh rozpočtu viz příloha.

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2014,
3) ZO ukládá předložit návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2015- 2018
k projednání na nejbližším ZO.
T: 3. 3. 2014
O: starosta
Hlasování: 13pro, 1se zdržel, přijato
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ad 9) Informace o termínech konání ZO v roce 2014
Starosta předkládá informaci o termínech konání ZO v r. 2014:
ZO: 3. 3., 3. 6., 2. 9. 2013
Místo konání: Obec Okrouhlá – místnost obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123

ad 10) Různé
Nebylo
ad 11) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta:
- informace:














Ukončena projekce tlakování vody – po Novém roce svazek – žádost o dotaci.
Pokračování projekce na přivaděči vody.
Provedena oprava schodů za KD.
Pokračování projektových prací na komunikaci Kuželovi – Tlamkovi – Kejíkovi.
Sečení obecních pozemku dle potřeby.
Provedena další etapa rekonstrukce chodníků v úseku MŠ směrem ke zvonici.
Výsadba lesa, provedeny prořezávky, které budou pokračovat, nátěry proti okusu.
Sečení trávy v lese.
Provedeny přípravy ploch pro výsadbu.
Skáceny topoly z důvodu stáří a nebezpečnosti zlomů.
Podzimní senoseče spojené s úklidem listí a pálením větví.
Obec s podílela na branném závodě mládeže a Mikulášském běhu.
Provedeno setkání s důchodci a 5.12. Mikuláš.

Ing. Horák:
- Do konce roku vyjdou ještě Okrouhlecké noviny s vánoční tématikou.
Grün:
-

Poděkování obci a všem, kdo se podíleli na pořádání Mikulášského Běhu.

Tichý R:
- Vznesl dotaz, jak pokračuje řízení – Chodník a parkovací stání naproti OU.
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Starosta odpověděl: stavební povolení je na odvolacím orgánu, kterým je Krajský úřad,
odvolání není proti obcí, odvolání je proti rozhodnutí speciálního stavebního dopravního
úřadu.

ad 12) Ukončení zasedání
Starosta ukončil 16. zasedání Zastupitelstva obce v 19.10 hodin.

Ověřeno dne: 18. 12. 2013

Kamila Dvořáková

Ing. Milan Tlamka

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 – Návrh směnné smlouvy
Příloha č.5 – Rozpočtové opatření č.7, 8, 9/2013
Příloha č.6 – Návrh rozpočtu obce na rok 2014

9

USNESENÍ
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 9.12. 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:
3.2

zprávu kontrolního výboru.

4.2

zprávu finančního výboru.

6.2

návrh směnné smlouvy pro směnu pozemků p. č. 532/65 (vlastníci manželé Tlamkovi,
Okrouhlá a p. č. 532/66 (vlastník obec Okrouhlá) v k. ú. Okrouhlá u Boskovic
o jednotné výměře 41 m2 dle geometrického plánu č. 337-11195/2013.

7.2

rozpočtová opatření č.7, 8, 9/2013.

8.2

návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2014.

Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3 uzavřít směnnou smlouvu pro směnu pozemků p. č. 532/65 (vlastníci manželé Tlamkovi,
Okrouhlá a p. č. 532/66 (vlastník obec Okrouhlá) v k.ú. Okrouhlá u Boskovic
o jednotné výměře 41 m2 dle geometrického plánu č. 337-11195/2013.
T: do 16. 12. 2013
O:starosta
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8.3

předložit návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2015- 2018 k projednání
na nejbližším ZO.
T: 3. 3. 2014
O: starosta

Kamila Dvořáková

Ing. Milan Tlamka

Ing. Bronislav Šamšula v.r.
starosta

Bohumil Kovář v.r.
místostarosta
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