ZÁPIS
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného
dne 12. 3. 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 smlouvy o poskytnutí finančního daru AC
7) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH
8) Rozpočtová opatření č. 12/2012 a 1/2013
9) Rozpočtový výhled obce Okrouhlá na roky 2014-2017
10) Návrh termínů konání ZO v r. 2013
11) Informace o separaci biologického odpadu
12) Různé
12.1. Návrh darovací smlouvy Okrouhlá - JmKr
13) Podněty a připomínky členů ZO
14) Ukončení zasedání
ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 13. 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 14 členů ZO, tzn. byla
přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně
se usnášet.
Zápis ze zasedání č.12. ZO ověřili pan Ing. Milan Tlamka 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: paní Mgr. Milena Tichá
a pan Ing. Josef Tichý.
Hlasování: 13 pro, zdržel se 1, schváleno
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: pan Petr Kužel a paní Lenka Učňová.
Hlasování: 12 pro, zdrželi se 2, schváleno
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ad 2) Kontrola úkolů
4. 12. 2012
6.3. ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej parcely p. č. 36/11 o výměře 63 m² v k. ú.
Okrouhlá u Boskovic za cenu 55,-Kč/m² a odkup parcely p.č. 36/10 o výměře 95 m² a
36/12 o výměře 9 m² za cenu 55,-Kč/m² pro majetkové vyrovnání pozemků u MŠ s paní
Ludmilou Ševčíkovou, r.č.565624/1591, bytem Okrouhlá 1, 680 01 Boskovice.
T: 31. 12. 2012
O: starosta
Splněno
7.3. ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označený parcelním číslem 986/2 o
výměře 60 m2 za cenu 55,-Kč/m2 panu Michalu Blažkovi, r.č. 820112/4701, bytem Na
Výsluní 326, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí, k projednání ZO.
T: 31. 12. 2012
O: starosta
Splněno
8.3. ZO ukládá uzavřít smlouvu na převod vlastnického práva na Českou republiku parcely
p. č. 1087/3 o výměře 5 m2 v k.ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou cenu 1,-Kč.
T: 1. 2. 2013
O: starosta
Splněno
9.3. ZO ukládá uzavřít darovací smlouvu do majetku Obce Okrouhlá, jejímž předmětem jsou
pozemky, nyní ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,
IČ: 70888337: p. č. 946/2 o výměře 168m² , p. č. 993/1h o výměře 1628 m², p. č. 993/2o
o výměře 173 m², p. č. 993/6k o výměře 206 m², vše ost. plochy, ost. komununikace v k.
ú. Okrouhlá u Boskovic o celkové výměře 2.175m2 v celkové ceně 39.078,-Kč.
T: 28. 2. 2013
O: starosta
Splněno
10.3. ZO ukládá předložit návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2014- 2017.
T: nejbližší zastupitelstvo
O: starosta
Předkládáno
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
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ad 3) Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu 6. 3. 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 6. 3. 2013.
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: 14 pro, jednomyslně schváleno
ad 5) Dotazy a připomínky občanů
Vladimír Jäkl: požaduje informaci, kolik bylo provedeno projektových dokumentací a kolik
projekty stály celkem. Dále nesouhlasí s prováděním díla.
Starosta odpověděl: Bude písemně odpovězeno do 30 dnů.
František Jäkl: Jaký projekt bude uplatněn na zastavenou stavbu před obecním úřadem.
Nesouhlasí s prováděním díla.
Starosta odpověděl: Je to váš názor. Ke stavebnímu řízení půjde doplněný
projekt pana Patočky, bude doplněn o požadovanou dokumentaci písemností,
např vyjádření správců dotčených sítí.
ad 6) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC
Na zasedání RO č.39 a 40 bylo navrženo rozdělení finančních prostředků AC na základě
schválených kritérií. Vzhledem k činnosti oddílů bylo doporučeno neudělovat finanční
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příspěvek, ale dar obce. Důvodem je volnější nakládání s penězi, kdy příspěvek (dotace) je
účelový. Poněvadž se jedná o dar přesahující částku 10.000,-Kč, rozhodnutí přísluší ZO.
Návrh smlouvy - viz příloha č.4
Diskuse: Radek Tichý – proč oddíl stolního tenisu nedostal motivační příspěvek na vánoční
turnaj pro veterány?
Starosta odpověděl: na každý turnaj dostal oddíl příspěvek na ceny ve výši 1000,-Kč.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši
20.500,-Kč.
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši
20.500,-Kč.
T: do 30. 4. 2013
O: starosta
Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno
ad 7) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH
Na zasedání RO č.39 a č.40 bylo navrženo rozdělení finančních prostředků SDH na základě
schválených kritérií. Vzhledem k činnosti oddílů bylo doporučeno neudělovat finanční
příspěvek, ale dar obce. Důvodem je volnější nakládání s penězi, kdy příspěvek (dotace) je
účelový. Poněvadž se jedná o dar přesahující částku 10.000,-Kč, rozhodnutí přísluší ZO.
Návrh smlouvy - viz příloha č.5
Diskuse: Mgr.Milena Tichá nesouhlasí s příspěvkem 1000,-Kč pro SDH za Pohádkový les
Zastupitelé SDH si vyžádal 5min přestávku.
ZO hlasovalo o přestávce a 11 hlasy pro, 3 se zdrželi a proto byla přestávka
schválena.
Po návratu z krátké porady zastupitelé SDH souhlasil se snížením příspěvku
o 1000,-Kč.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové výši
20.000,-Kč.
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové
výši 20.000,-Kč.
T: do 30. 4. 2013
O: starosta
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Hlasování: 12 pro, zdrželi se 2, schváleno
ad 8) Rozpočtová opatření č. 12/2012 a č. 1/2013
V rozpočtovém opatření č. 12/2012 jsou zapracovány v příjmové části příjmy z RUD, dotace
SDH, vybavení KD a za energie bytů. Ve výdajové části výdaje na hydrant, snížení výdajů na
žáky, VVP a geometrická zaměření.
V rozpočtovém opatření č. 1/2013 jsou zapracovány v příjmové části příjmy ze souhrnného
dotačního titulu JmKr a dotace na volby prezidenta ČR. Ve výdajové části výdaje na volby.
Rozpočtová opatření č. 12/2012 a č. 1/2013 - viz příloha č. 6 a č.7.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 12/2012 a č.1/2013.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
ad 9) Rozpočtový výhled obce Okrouhlá na roky 2014-2017
Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2017 je navrhován jako vyrovnaný se zapojením rezerv
z minulých let s tím, že rezervy budou zapojovány pouze v rámci investic. Oproti minulým
letům jsou posilovány příjmy.
I když není povinností rozpočtový výhled schvalovat zastupitelstvem, je obvykle požadován
pro poskytnutí případných investic.
Návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2014-2017 - viz příloha č.8
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál
2) ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2014- 2017
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
ad 10) Informace o termínech ZO v roce 2013
Starosta předložil návrh termínů konání ZO v r. 2013:
ZO: 11. 6., 10. 9. Čas: úterky v 19.00 hod.
9. 12. 2013. Čas: pondělí v 18.00 hod.
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Místo konání: Obec Okrouhlá – zasedací místnost obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
ad 11) Informace o separaci biologického odpadu
Současná legislativa stanoví, že biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný
na skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu
odpadového hospodářství ČR, krajů a Svazku obcí pro nakládání s odpady. Ke splnění tohoto
požadavku je proto nutné hledat cesty ke snížení celkového množství BRKO ukládaného na
skládky, dále je nutné snižovat podíl biologického odpadu ve směsném komunálním odpadu
z domácností a zajištění kapacity pro zachycení špičkových sezónních návozů bioodpadů.
Nakládání s biologickými odpady se řídí platnou právní úpravou, vycházející ze zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a navazujících prováděcích právních předpisů zejména vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, vyhlášky č. 341/2008 Sb., o
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (dále jen BRKO)
a Metodického návodu č. 15/2008 Věstníku MŽP o podrobnostech nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů.
Vyhláška č. 294/2005 Sb. stanoví, že biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu
ukládaný na skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným
v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů, kde cílem je snížit podíl BRKO do roku 2010
na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti)
biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Omezení, které je v této vyhlášce stanoveno
vyplývá ze Směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadů.
Díky tomuto zákonu sice došlo ke snížení BRKO na skládkách, avšak na splnění limitů
požadovaných EU to nestačí. Bioodpad je nyní ukládán na skládky jako součást směsného
komunálního odpadu, kde tento odpad tvoří cca 40 % skládkovaného odpadu.
Ke splnění požadovaných limitů je proto nutné hledat cesty ke snížení celkového množství
BRKO ukládaného na skládky, dále je nutné snižovat podíl biologického odpadu ve směsném
komunálním odpadu z domácností.
Zdrojem stávajících návozů BRKO na kompostárnu Boskovice – Doubravy je zejména údržba
městské zeleně, v menší míře pak drobné návozy živnostníků a obyvatel. Ve střednědobém
výhledu je však třeba počítat se záměrem MŽP na zavedení povinnosti pro obce zajistit
systém nakládání s biologicky rozložitelnou složkou komunálního odpadu – separace BRKO
na úrovni domácností.
Zajištění prostředků pro sběr odpadu z domácností předpokládá:
Rozmístění cca 4 kontejnerů o objemu 1 100 l v předem vytipované zástavbě pro sezónní
kampaně, což by činilo cca 20 tis. Kč/rok pro naši obec.
SITA CZ a.z.předložila cenovou nabídku „Sběr, svoz a využití odpadu 20 02 01 Biologicky
rozložitelný odpad“. Účelem je využití tohoto odpadu, který jinak končí jeho znehodnocením.
Dále takto snížíme ve svozových nádobách hmotnost odpadů z domácností. BIO odpady činí
v současnosti více než 30% obsahu občanských svozových nádob.
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Návrh řešení sběru, odvozu a využití BIO odpadů.
Pro sběr biologicky rozložitelného odpadu by se využívaly plastové upravené kontejnery
hnědé nebo černé barvy o objemu 1 100 litrů.
Nádoby jsou obci poskytovány v rámci služby do užívání zdarma. Jejich rozmístění a počet
záleží na požadavku zástupců obce.
Do nádob je možno ukládat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu jako jsou tráva,
větve, květiny, listí, seno, piliny a hobliny ovoce, zelenina a podobně. Dále i potraviny
rostlinného původu jako jsou zbytky brambor, rýže, pečiva a obilnin, též kávový odpad včetně
filtrů, čajové sáčky, tuhé odpady z kuchyně a zbytky jídel rostlinného původu.
Do nádob nesmí být ukládány obalové materiály, plasty, papír, sklo, pleny, fritovací olej,
skořápky od vajíček, zbytky masa a uhynulá zvířata, trus zvířat a psů, kůže nebo zvířecí srst,
popel ani jiné odpady nerostlinného původu.
Odpad je zpracován na kompost a substráty jenž jsou dále obecně využívány a mají veškeré
certifikáty a zkoušky zaručující kvalitu. Využití BIO odpadu probíhá na vlastních zařízeních
fy. SITA CZ, Centrální kompostárna Brno a kompostárna v Boskovicích. Svoz je realizován
v období od 1.4 až do 31.10 kalendářního roku s tím, že přesný začátek a konec svozu je
možné upravit dle potřeby.
substráty
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
zařazení odpadu:
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
způsob shromažďování:
kontejnery objem 1 100 litrů, horní výsyp
počet nádob:
dle potřeby ks rozmístěných na území obce
četnost svozu:
1 x týdně
období svozu:
od 1.4 až do 31.10 kalendářního roku
Cena služby:
Počet
nádob

Vlastnictví
nádob

Období
svozu

Svozů

Cena
ks/svoz

Cena
celkem

1 ks

SITA CZ

1.4. – 31.10.

31

157 Kč

4 867 Kč

2 ks

SITA CZ

1.4. – 31.10.

31

157 Kč

9 734 Kč

3 ks

SITA CZ

1.4. – 31.10.

31

157 Kč

14 601 Kč

4 ks

SITA CZ

1.4. – 31.10.

31

157 Kč

19 468 Kč

5 ks

SITA CZ

1.4. – 31.10.

31

157 Kč

24 335 Kč

Vše bez DPH.
Závěr:
Poněvadž má v příštím roce ještě dojít k novelizaci zákona o odpadech, doporučuji tuto
oblast zatím neřešit, poněvadž na malých obcích je biologický odpad z 80% likvidován
kompostováním a je vrácen do půdy. Kontejnery výhledově nepořizovat.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
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Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
ad 12) Různé
12.1. Darovací smlouva Okrouhlá - JmKr
Na základě zpracovaného geometrického zaměření komunikace III. třídy v průtahu obcí
Okrouhlá je potřeba směnit pozemky tak, aby silnice byla v majetku JmKr a chodníky
v majetku obce.
Záměr byl řešen na 9.zasedání ZO obce Okrouhlá dne 6. 3. 2012.
V první fázi (4. 12. 2012) se řešila darovací smlouva z JmKr na obec Okrouhlou. V druhé fázi
(nyní) se řeší smlouva, co obec Okrouhlá převede na JmKr.
Návrh darovací smlouvy - viz příloha č.9.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh darovací smlouvy 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,
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
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
ad 13) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta
-

informoval o provedených pracích:
• Ve školce provedena výměna nábytku z dotace MAS.
• Ve familiích položena balená vrstva živice.
• Provizorní oprava komunikace zvonice – Přikrylovi, výměna podstatné
části obrubníků.
• Tlakování vody – nachází se ve fázi výběru projektanta.
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•
•
•
•
•
•
•

V kulturním domě – malby, opraveny nálevna 1 a 2, schody na podium a
do nálevny 2, opraveny poškozené stěny a posílena elektroinstalace
v kuchyni.
Ve Svarkově proveden výcvik v kácení JSDH a dřevo prodáno podle
schválených pravidel.
Provedeny prořezávky v obecních lesích a následně proveden úklid.
Uklizeny chodníky s tím, že jakmile nastanou příznivé klimatické
podmínky bude provedeno strojní čištění obce.
V období po vánočních svátcích se konal turnaj ve stolním tenise pro
veřejnost.
Uskutečnila se divadelní představení pro děti a dospělé.
Vyšla kniha Veselá abeceda horáčtiny.

Kovář
-

informoval o dalších pracech:
• V kulturním domě posílena el. energie v kuchyni.
• Servis výtahu v MŠ musí být prováděn čtvrtletně, po dobu záruky cca
1.100 Kč za čtvrtletní servis.
• Nový nerezový vozík v MŠ – sponzorský dar za cca 2.500 Kč.
• V jarních měsících proběhne den otevřených dveří.

Mgr. Tichá
- víceúčelové hřiště za kulturním domem, jaká jsou další jednání,
starosta odpověděl: bez dotačních titulů nebudeme víceúčelové hřiště stavět,
proběhnou další jednání se zástupci sportovních oddílů.
- modernizace veřejného osvětlení v obci, v některých místech je tma,
starosta odpověděl: dle dokumentace k veřejnému osvětlení je měření
z technického hlediska v pořádku, do roku 2017 mají být vyměněny dřevěné
sloupy za betonové.
Ing. Hložek
- je nutno ostříhat keříky kolem zvonice, nevypadá to tam teď hezky.
Grün
-

reklamace a připomínkové řízení silnice na JMK,
starosta odpověděl: silnice není náš majetek, vyzvali jsme SUS JMK, aby
reklamovali silnici. Ing. Bažant přislíbil, že pozve OHL ŽS, schůzka proběhne za
mé přítomnosti

Ing. Horák
- při příležitosti výročí Mateřské školy sesbírat starší fotografie pro uspořádání
jejich výstavy.
Učňová
-

prosím o vyhlášení, aby lidé, kteří mají psy, sby po nich v ulicích uklízeli.

Tichý
Bylo by vhodné v souvislosti s rekonstrukcí komunikace od Zvonice k Melkovu
před pokládkou živice vyřešit stávající odvod dešťových srážek na komunikaci ze
9

střech nemovitostí po levé straně. V budoucnu by nebylo vhodné v souvislosti
s řešením napojení do dešťové kanalizace provádět zásah do komunikace
(výkopové práce – vytvoření spár v krytu vozovky). Rovněž v přechodovém
období podzimu – zimy, zimy – jara by mohlo docházet k namrzání srážek na
komunikaci, a tím vystavení chodců nebezpečí uklouznutí, potažmo smyku
vozidel.
Navrhuji předmětnou skutečnost vyřešit v rámci pokládky nových podzemních
inženýrských sítí (nutné provedení oprav dešťové kanalizace v souvislosti
s výkopovými pracemi v rámci ukládání nových řádů podzemních sítí – zápis do
stavebního deníku/změna stavby před dokončením), aby každý jednotlivec
nemusel žádat o stavební povolení sám. Obecní úřad by měl oslovit dotčené
majitele nemovitostí a dohodnout se na řešení schůdném pro obě strany.
-

starosta odpověděl: opět jezdí zjišťovací vůz VAS a.s. Boskovice, ve Familiích
provedeno násilné přerušení svodů z hluboké do povrchové kanalizace nebo na
pozemek. Pokusí se problém vyřešit.

ad 14) Ukončení zasedání
Starosta ukončil 13. zasedání Zastupitelstva obce v 19:55 hodin.
Ověřeno dne: 20. 3. 2013

Mgr. Milena Tichá v.r.

Ing. Josef Tichý 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 – Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC
Příloha č.5 – Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH
Příloha č.6 – Rozpočtové opatření č. 12/2012
Příloha č.7 – Rozpočtové opatření č. 1/2013
Příloha č.8 – Návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2014-2017
Příloha č.9 – Návrh darovací smlouvy - viz příloha č.9
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USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 12. 3. 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.

smlouvu o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši 20.500,-Kč.

7.2.

smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové výši 20.000,-Kč.

8.2.

rozpočtová opatření č. 12/2012 a č. 1/2013.

9.2.

návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2014- 2017.

12.2. návrh darovací smlouvy 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.

Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3.

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši
20.500,- Kč.
T: do 30. 4. 2013
O: starosta

7.3.

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové výši
20.000,- Kč.
T: do 30. 4. 2013
O: starosta

11

12.3. 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

Mgr. Milena Tichá v.r.

Ing. Josef Tichý v.r.

Ing. Bronislav Šamšula v.r.
starosta

Bohumil Kovář v.r.
místostarosta
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