ZÁPIS
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného
dne 15. 12. 2014 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) Dotazy a připomínky občanů
4) Rozpočtová opatření č. 9,10/2014
5) Návrh rozpočtu obce na rok 2015
6) Personální obsazení výborů ZO
7) Návrh revokace usnesení Zastupitelstva obce Okrouhlá z 5.3.2014 bod č.7
8) Informace o termínech konání ZO v r. 2015
9) Různé
10) Podněty a připomínky členů ZO
11) Ukončení zasedání
ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 1. 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 pan Bohumil Kovář. ZO zahájilo jednání za přítomnosti 15 členů ZO, tzn. byla
přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně
se usnášet.
Zápis z ustavujícího zasedání ZO ověřily paní PaedDr. Eva Tichá a Mgr. Michaela
Martinková a nevznesly k zápisu připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem.
Hlasování o návrhu programu: 15 pro – jednomyslně schváleno
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Mgr. Milena Tichá, Josef Novák.
.
Hlasování: 15 pro – jednomyslně schváleno
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Mgr. Michaela Martinková, Petr Kužel.
Hlasování: 15 pro – jednomyslně schváleno
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ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 15. 12. 2014 nebyly v rámci usnesení úkoly, které je
potřeba sledovat.

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

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

ad 3) Dotazy a připomínky občanů
p. Tichý R. – vznesl připomínku – u Látalových je vyvrácený plot u kříže, buď ho oddělat
úplně nebo opravit.
p. Polívka K. – vznesl dotaz, zda by si hasiči mohli u horní garáže udělat ze zbytku
starého oplocení sušák na hasičské hadice.
Starosta odpověděl: prověříme situaci, případné zbudování až na jaře 2015.

ad 4) Rozpočtová opatření č. 9, 10/2014
V rozpočtovém opatření č. 9 je v příjmové části zapracován příjem na volby do zastupitelstev
obcí. Ve výdajové části výdaj na zaplacení DPH, poněvadž zhotovitel zemních prací na hřišti
a Benedio s.r.o. kalkulovali ceny bez DPH.
V návrhu rozpočtového opatření č. 10 jsou v příjmové části zapracovány příjmy ze sdílených
daní, dotace na JSDH, ostatní je snížení položek. Ve výdajové části vyrovnání položek,
výdaje spojené s dotací na JSDH, výdaje na další pěstební činnost a dorovnávání položek na
skutečnost.
Schválení rozpočtového opatření č. 9/2014 je v pravomoci rady a je předkládáno na dodatečné
schválení ZO.
Rozpočtová opatření č. 9,10/2014 - viz příloha č. 2.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 9, 10/2014.
Hlasování: 15 pro – jednomyslně schváleno
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ad 5) Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2015
Rozpočet je navrhován jako přebytkový, kde nejsou zahrnuty dotace, ty až po rozhodnutí
s možností zapojení rezervy.
V roce 2015 a v následujících letech předpokládáme realizovat následující investiční akce.
U některých v současné době nelze zatím stanovit finanční výši.
Komunikace v obci – úsek od domu rod. Kuželových č. p. 110 po dům rod. Tlamkových č. p.
117 a celý úsek od rodiny Machových až po rodinu Kejíkových č.p. 130 - v současné době je
zpracovávána dokumentace pro stavební povolení. 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 „tlakováni vody“ a zkušebním provozu tak, aby
se projevily případné poruchy před opravou povrchu komunikace. Bez domluvy vlastníků na
finální verzi nebude rekonstrukce započata. V rozpočtu částka není zanesena.
Komunikace v obci – ulice Melkov I – práce budou započaty na jaře 2015. Částka je v rozpočtu
uvedena. V zimních měsících 2015 bude provedena veřejná soutěž na zakázku.
Přivaděč pitné vody do obce – majetkové záležitosti ohledně pozemků, kde povede přivaděč
pitné vody, jsou vyřešeny. Letos bylo vydáno územní rozhodnutí a probíhá správní řízení na
stavební povolení. Bude se čekat na dotace z Min. zemědělství nebo SZIF. Současně je možnost
požádat v souběhu i o dotaci JmKr. Poté by následovalo výběrové řízení Svazkem VAK.
Investorem akce bude Svazek VAK. S částkou se v rozpočtu nepočítá.
Návrh rozpočtu s komentářem viz příloha č. 3.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2015.
Hlasování: 15 pro – jednomyslně schváleno

Ad 6) Personální obsazení výborů ZO
V souladu s § 117 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění
(dále jen zákon), zřizuje ZO finanční a kontrolní výbor. ZO schválilo tříčlenné výbory a
předseda výboru je členem zastupitelstva obce. Jejich členy nemohou být starosta,
místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na OÚ.
Návrh je na volbu aklamací. Volbu řídil předseda volební komise Ing. Luboš Horák.
Hlasování: 15 pro
Schváleno počtem 15 hlasů.
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Kontrolní výbor:
-

Navržení kandidáti Kontrolního výboru: předseda – Ing. Luboš Horák, členové – Ing.
Milan Havlíček, Ing. Alois Hložek.
Předseda volební komise se dotázal jednotlivých kandidátů, zda souhlasí se svojí
kandidaturou. Všichni kandidáti souhlasili.

Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel
Schváleno počtem 14 hlasů.
Finanční výbor:
-

Navržení kandidáti Finančního výboru: předseda – Gustav Grün, členové – Josef
Novák, Josef Polívka.
Předseda volební komise se dotázal jednotlivých kandidátů, zda souhlasí se svojí
kandidaturou. Všichni kandidáti souhlasili.

Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel
Schváleno počtem 14 hlasů.

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO schvaluje za předsedu finančního výboru pana Gustava Grüna a za členy
finančního výboru: Josefa Nováka a Josefa Polívku.
2) ZO schvaluje za předsedu kontrolního výboru Ing. Luboše Horáka a za členy
kontrolního výboru Ing. Milana Havlíčka a Ing. Aloise Hložka.
3) ZO ukládá předkládat zprávu o činnosti výborů na zasedáních ZO
T: trvale
O: předsedové finančního a kontrolního výboru

Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno
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ad7) Návrh revokace usnesení Zastupitelstva obce Okrouhlá z 5. 3. 2014 bod č.7
Na 17. zasedání ZO dne 5. 3. 2014 byla schválena kupní smlouva na odkup pozemků p.č.
766/4 (161m2), 766/10 (925m2), 975/32 (239m2) od paní Ludmily Polívkové, Okrouhlá, okr.
Blansko. Smlouva nebyla realizována, poněvadž bylo odstoupeno od prodeje.
Auditem JmKr bylo doporučeno v těchto případech revokovat usnesení ZO.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO revokuje své usnesení ze dne 5. 3. 2014 bod č.7 v celém rozsahu z důvodu odstoupení
od smlouvy paní Ludmilou Polívkovou, Okrouhlá, okr. Blansko.

Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno

ad 8) Informace o termínech konání ZO v roce 2015
Starosta předložil informaci o termínech konání ZO v r. 2015:
10. 3., 9. 6., 8. 9., 8. 12. 2015
Místo konání: Obec Okrouhlá – místnost obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123
Bez usnesení
ad 9) Různé
Nebylo

ad 10) Podněty a připomínky členů ZO
Ing. Alois Hložek
 Chtělo by posílit rozpočtovým opatřením výdaje na paragraf 2310 – Pitná voda, aby
zde byly k dispozici prostředky na příp.rekonstrukci. V KD je cca 50 let stará přípojka
vody a nikdo neví, v jakém je stavu. V současné době, jak je vyšší tlakování vody,
chtělo by ji preventivně v roce 2015 udělat novou ve spolupráci s VAS Bce.
Gustav Grün
 Poděkoval obci a všem zúčastněným za organizaci Mikulášského běhu.
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Ing. Luboš Horák
 Do konce září vyjdou noviny, prosím o zaslání příspěvků.
Josef Polívka
 Našel se dokument oběžníku České katolické misie z roku 1976 o našem rodákovi
mons. Parolkovi. Oslovil jsem starosty, aby se o něm vědělo, protože za protektorátu
prokázal velkou odvahu. Zda by se mu mohla věnovat pozornost, příp. památník.
Josef Jakubů
 Vnesl připomínku k webovým stránkám, chtělo by je pročistit, aktualizovat a
zpřehlednit.
Gustav Grün
 Prosí o vyhlášení místním rozhlasem, aby si lidé uklízeli po svých psech, jsou zde
rozmístěny koše na exkrementy, tak aby se lidé podle toho chovali. Je potřeba znovu
je upozornit.
ad 11) Ukončení zasedání
Starosta ukončil 1. zasedání Zastupitelstva obce v 18.55 hodin.

Ověřeno dne: 19. 12. 2014

Mgr. Milena Tichá

Josef Novák

Ing. Bronislav Šamšula v.r.
starosta

Bohumil Kovář v.r.
místostarosta

Přílohy:
Příloha č.1 – Prezenční listina
Příloha č.2 – Návrh na rozpočtová opatření 9, 10/2014
Příloha č.3 – Návrh rozpočtu obce na rok 2015
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VÝPIS Z USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 15.12. 2014 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 rozpočtová opatření č. 9, 10/2014
5.2 návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2015
6.1 za předsedu finančního výboru Gustava Grüna a za členy finančního výboru: Josefa
Nováka a Josefa Polívku.
6.2 za předsedu kontrolního výboru Ing. Luboše Horáka a za členy kontrolního výboru Ing.
Milana Havlíčka a Ing. Aloise Hložka.

Zastupitelstvo obce revokuje:
7.2 své usnesení ze dne 5. 3. 2014 bod č.7 v celém rozsahu z důvodu odstoupení
od smlouvy paní Ludmilou Polívkovou, Okrouhlá, okr. Blansko.

Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3 předkládat zprávu o činnosti výborů na zasedáních ZO
T: trvale
O: předsedové finančního a kontrolního výboru

Mgr. Milena Tichá

Josef Novák

Ing. Bronislav Šamšula v.r.
starosta

Bohumil Kovář v.r.
místostarosta
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