ZÁPIS
z 17. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného
dne 5. 3. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123

Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva finančního výboru
5) Dotazy a připomínky občanů
6) Návrh kupní smlouvy – Kocmanová
7) Návrh kupní smlouvy – Polívková
8) Návrh smlouvy o finančním daru – AC
9) Návrh smlouvy o finančním daru – SDH
10) Rozpočtové opatření č. 10/2013 a 1,2/2014
11) Rozpočtový výhled obce na roky 2015-2017
12) Různé
13) Podněty a připomínky členů ZO
14) Ukončení zasedání
ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 17. 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 15 členů ZO, tzn. byla přítomna nadpoloviční většina
členů ZO a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně se usnášet.
Zápis ze zasedání č. 16. ZO ověřili Ing. Milan Tlamka a paní Kamila Dvořáková a nevznesli 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: pan Ing. Luboš Horák a Lenka Učňová.
Hlasování: 15 pro – jednomyslně schváleno
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: paní Mgr. Milena Tichá a pan Radek Tichý.
Hlasování: 15 pro – jednomyslně schváleno

1

ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 5. 3. 2014 byly následující úkoly splněny nebo je třeba ještě
plnit s odůvodněním:
9. 12. 2013
6.3. ZO ukládá uzavřít směnnou smlouvu pro směnu pozemků p. č. 532/65 (vlastníci manželé
Tlamkovi, Okrouhlá, č. p. 117) 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
Splněno
8.3. ZO ukládá předložit návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2015- 2018
k projednání na nejbližším ZO.
T: 3. 3. 2014
O: starosta
Splněno
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 15 pro – jednomyslně schváleno
ad 3) Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu 26. 2. 2014.
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: 15 pro, jednomyslně schváleno
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ad 4) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 26. 2. 2014.
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: 15 pro, jednomyslně schváleno

ad 5) Dotazy a připomínky občanů
p. Kejík Jiří
 vznesl dotaz – za hřištěm je vykolkovaná část pozemků, zda se tam bude v letošním roce
něco dělat.
Starosta odpověděl: k těm políčkům platí dopis, který jsem odeslal vlastníkům dotčených
pozemků. V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení, předpokládá se, že práce budou
zahájeny začátkem května, prostor bude sloužit k činnosti sportovního družstva mladých
hasičů.
 vznesl dotaz, jak to vypadá s posílením vody.
Starosta odpověděl: investorství převzala Vas a.s. Boskovice, mají na to kapacity, doufám, že
na příštím zasedání zastupitelstva obce bude již tento problém vyřešen.
 vznesl dotaz, jak to vypadá s cestou od Kuželových k Zemánkovým a následně směrem na
Benešov.
Starosta odpověděl: rekonstrukce cesty bude s největší pravděpodobností rozdělena na 2
části, nyní se projektuje, naším záměrem je, aby se rekonstrukce v letošním roce dokončila.
ad 6) Návrh směnné smlouvy
Na základě žádosti paní Jindřišky Kocmanové, Okrouhlá, okr. Blansko, byl předložen návrh smlouvy
na odkup pozemků p. č. 753/19 (683m2), 975/18 (47m2), 753/32 (230m2) dle přiloženého nákresu za
výkupní cenu 12,-Kč/m.² Důvodem odkupu je přestěhování jmenované do Blanska a její nabídka
přenechání pozemků obci.
Záměr koupi pozemku byl schválen na 54. zasedání RO dne 22. 1. 2014 a návrh kupní smlouvy
na 55. zasedaní RO dne 19. 2. 2014.
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Návrh kupní smlouvy a zákres pozemku viz příloha č. 4.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků označených p. č.753/19 o výměře
683 m2, kultura orná půda, dále pozemek p. č.753/32 o výměře 230 m2, kultura orná půda
a pozemek p. č.975/18 o výměře 47 m2, kultura orná půda v k. ú. Okrouhlá u Boskovic
za kupní cenu 11.520,-Kč od paní Jindřišky Kocmanové, Okrouhlá, 680 01 Boskovice,
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č.753/19 o výměře 683 m2, kultura orná
půda, dále pozemek p. č.753/32 o výměře 230 m2, kultura orná půda a pozemek p.č.975/18 o
výměře 47 m2, kultura orná půda v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za kupní cenu 11.520,-Kč s paní
Jindřiškou Kocmanovou, Okrouhlá, 680 01 Boskovice.
T: do 31. 3. 2014
O: starosta
Hlasování: 15pro, jednomyslně schváleno

ad 7) Návrh kupní smlouvy - Ludmila Polívková
Na základě nabídky paní Ludmily Polívkové, Okrouhlá, okr. Blansko, byl předložen návrh na odkup
pozemků p.č. 766/4 (161m2), 766/10 (925m2), 975/32 (239m2) dle přiloženého nákresu za výkupní
cenu 5,-Kč/m².
Záměr koupi pozemku byl schválen na 54. zasedání RO dne 22. 1. 2014 a návrh kupní smlouvy
na 55. zasedaní RO dne 19. 2. 2014.
Návrh kupní smlouvy a zákres pozemku viz příloha č. 5.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků označených p.č.766/4 o výměře 161 m2,
kultura ostatní plocha, dále pozemek p.č.766/10 o výměře 925 m2, kultura ostatní plocha, dále
pozemek p.č.777/1 o výměře 186 m2, kultura ostatní plocha a pozemek p.č.975/32 o výměře 239
m2, kultura orná půda za kupní cenu 7.555,-Kč od paní Ludmily Polívkové, Okrouhlá, 680 01
Boskovice,
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených p.č.766/4 o výměře 161 m2,
kultura ostatní plocha, dále pozemek p.č.766/10 o výměře 925 m2, kultura ostatní plocha, dále
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pozemek p.č.777/1 o výměře 186 m2, kultura ostatní plocha a pozemek p.č.975/32 o výměře 239
m2, kultura orná půda za kupní cenu 7.555,-Kč s paní Ludmilou Polívkovou, Okrouhlá, 680 01
Boskovice.
T: do 31. 3. 2014
O: starosta
Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno

ad8) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC
Na zasedání RO č.55/2014 byl schválen návrh na rozdělení finančních prostředků AC Okrouhlá na
základě kritérií. Vzhledem k činnosti oddílů bylo doporučeno neudělovat finanční příspěvek, ale jako
dar obce. Důvodem je volnější nakládání s penězi, poněvadž příspěvek (dotace) je účelový.
Poněvadž se jedná o dar přesahující částku 10.000,-Kč, rozhodnutí přísluší ZO.
V příloze č. 6 je návrh smlouvy.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši
26.500,-Kč,
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši
26.500,-Kč s AC Okrouhlá.
T: do 30. 4. 2014
O: starosta
Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno

ad9) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH
Na zasedání RO č.55/2014 byl schválen návrh na rozdělení finančních prostředků SDH Okrouhlá na
základě kritérií. Vzhledem k činnosti oddílů bylo doporučeno neudělovat finanční příspěvek, ale jako
dar obce. Důvodem je volnější nakládání s penězi, poněvadž příspěvek (dotace) je účelový.
Poněvadž se jedná o dar přesahující částku 10.000,-Kč, rozhodnutí přísluší ZO.
V příloze č. 7 je návrh smlouvy.
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Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy 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 s SDH Okrouhlá.
T: do 30. 4. 2014
O: starosta
Hlasování: 14 pro,1 se zdržel

ad 10) Rozpočtové opatření č. 10/2013 a 1, 2/2014
V rozpočtovém opatření č. 10/2014 jsou v příjmové části zapracovány zvýšené příjmy ze sdílených
daní a příjmy z dotace JMK na JSDH. Ve výdajové části, výdaje na údržbu veř. prostranství a výdaje
spojené s čerpáním dotace JMK na JSDH.
V rozpočtovém opatření č. 1/2014 jsou ve výdajové části, výdaje na uzavření veřejnoprávní smlouvy
a odvod finančnímu úřadu.
V rozpočtovém opatření č. 2/2014 je v příjmové části zapracována daň z příjmu PO a následně ve
výdajích vydána. Dále ve výdajové části, výdaje spojené s dokončením chodníku a parkovacího
stání.
Schválení rozpočtového opatření č.10/2013 a 1/2014 je v pravomoci rady a je předkládáno na
dodatečné schválení ZO, rozpočtové opatření č.2/2014 je v pravomoci ZO.
Rozpočtová opatření č.10/2013, rozpočtového opatření č.1 a 2/2014 - viz příloha č. 8.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č.10/2013 a rozpočtová opatření č. 1 a 2/2014.

Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno
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ad11) Rozpočtový výhled obce Okrouhlá na roky 2015-2017
Rozpočtový výhled na roky 2015 - 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. Jedná se o upřesněný výhled dle nové metodiky.
Rozpočtový výhled není povinností schvalovat zastupitelstvem, je obvykle požadován pro případné
poskytnutí případných dotačních investic.
Návrh rozpočtového výhledu viz příloha č. 9.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2015- 2017,

Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno

ad 12) Různé
Nebylo
ad 13) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta:
- informace:
 Provedeny prořezávky v obecním lese.
 Zabezpečen prodej vánočních stromků z obecního lesa.
 Vánoční koledování u vánočního stromu.
 Zpracování a podání dotací na boží muka, sportovní hřiště, kdy je rozděleno do dvou dotací
(MMRČR a JmKr).
 Vymalování WC + chodbičky v KD.
 Běžný pravidelný úklid obce.
 Byl skácen smrk pod restaurací.
 Pročištěn Svarkov pro přípravu oplocenky.
 Zahájena spolková činnost našich seniorek.
 Zorganizován dětský karneval ve spolupráci s MŠ.
 Přípravné práce na audit JmKr.
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Mgr. Tichá M.:
- informace:
 V nejbližší době vyjde další číslo okrouhleckého listu.
 Dne 15.3.2014 se uskuteční v KD divadlo – pro děti od 15:00hod, pro dospělé od 18:30 hod.
Tichý Radek:
- Vznesl dotaz, jak je to se zamítnutím odvolání pana Jäkla a paní Různarové proti
rekonstrukci chodníku naproti OU.
Starosta odpověděl: nelze se už dále proti rozhodnutí odvolávat, v nejbližší době bude
vypsáno poptávkové řízení, stavba bude znovu odsoutěžena, dokončení se předpokládá na
přelomu dubna a května.
Dvořáková Kamila
- informace:
 V KD opravit dveře na dámském WC.
 Zvážit zda neprodloužit veřejné osvětlení od horní autobusové zastávky směrem k novým
domům směrem k Benešovu, je tam tma a je to nebezpečné.
Ing. Tichý Josef
- informace:
 Vyřešit kouření v KD, nelze všechny donutit kouřit venku, navrhuje odsávání do
meziprostoru mezi sálem a nálevem.
Ing. Hložek Alois
- Vznesl dotaz k rekonstrukci Božích muk, cena se mu zdá přemrštěná, navrhuje najít
výhodnější nabídku a financovat dílo bez dotace.
Starosta odpověděl: oslovili jsme firmu z Letovic, udělala běžný rozpočet.
- Znovu vznesl dotaz k využití kontejnerů na sklo, plasty a papír, zjistit, jak se plní a podle
toho přehodnotit vývoz.
Starosta odpověděl: pokud snížíme počet kontejnerů, je nebezpečí, že budou přeplněné a
následně težké a budou se poškozovat.
Ing. Horák Luboš
- Vznesl dotaz, zda obec neuvažuje zřízení popelnic pro psí exkrementy.
Starosta odpověděl: na zasedání rady jsme o tom již uvažovali, musíme vytipovat místa,
zatím zřídit menší počet.
Učňová Lenka
- Vznesla dotaz, zda se neuvažuje opravit cestu a chodník za hospodou.
Starosta odpověděl: výhledově zatím ne, chodník by se mohl opravit svépomocí.
Chlup Pavel
- Navrhuje, aby se plánovaná rekonstrukce silnice od Kuželů k Zemánkovým a dále
směrem k Benešovu nebudovala ve 2. etapách, jak je původně plánováno, ale jen v 1.
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etapě, z důvodu úspory finančních prostředků spočívající především v přemístění
techniky (když už tady budeme mít jednou stroje, tak je využít na všechno).

ad 14) Ukončení zasedání
Starosta ukončil 17. zasedání Zastupitelstva obce v 20.00 hodin.

Ověřeno dne: 14. 3. 2014

Ing. Luboš Horák

Lenka Učňová

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 kupní smlouvy – Kocmanová
Příloha č.5 – Návrh kupní smlouvy – Polívková
Příloha č.6 – Návrh darovací smlouvy – AC
Příloha č.7 – Návrh darovací smlouvy – SDH
Příloha č.8 – Rozpočtová opatření č.10/2013, 1 a 2/2014
Příloha č.6 – Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2015 - 2017

9

USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 5.3. 2014 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 prodej pozemků označených p. č.753/19 o výměře 683 m2, kultura orná
půda, dále pozemek p. č.753/32 o výměře 230 m2, kultura orná půda a pozemek p. č.975/18
o výměře 47 m2, kultura orná půda v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za kupní cenu 11.520,-Kč
od paní Jindřišky Kocmanové, Okrouhlá, 680 01 Boskovice,

7.2

návrh kupní smlouvy na prodej pozemků označených p.č.766/4 o výměře 161 m2, kultura ostatní
plocha, dále pozemek p.č.766/10 o výměře 925 m2, kultura ostatní plocha, dále pozemek
p.č.777/1 o výměře 186 m2, kultura ostatní plocha a pozemek p.č.975/32 o výměře 239 m2,
kultura orná půda za kupní cenu 7.555,-Kč od paní Ludmily Polívkové, Okrouhlá, 680 01
Boskovice,

8.2

návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši 26.500,-Kč,

9.2

návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové výši 20.000,-Kč,

10.2 rozpočtové opatření č.10/2013 a rozpočtová opatření č. 1 a 2/2014,
11.2 schvaluje návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2015- 2017.
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Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č.753/19 o výměře 683 m2, kultura orná půda,
dále pozemek p. č.753/32 o výměře 230 m2, kultura orná půda a pozemek p.č.975/18 o výměře
47 m2, kultura orná půda v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za kupní cenu 11.520,-Kč s paní
Jindřiškou Kocmanovou, Okrouhlá, 680 01 Boskovice.
T: do 31. 3. 2014
O: starosta

7.3

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených p.č.766/4 o výměře 161 m2, kultura
ostatní plocha, dále pozemek p.č.766/10 o výměře 925 m2, kultura ostatní plocha, dále
pozemek p.č.777/1 o výměře 186 m2, kultura ostatní plocha a pozemek p.č.975/32 o výměře
239 m2, kultura orná půda za kupní cenu 7.555,-Kč s paní Ludmilou Polívkovou, Okrouhlá,
680 01 Boskovice.
T: do 31. 3. 2014
O: starosta

8.3

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši 26.500,-Kč s
AC Okrouhlá.
T: do 30. 4. 2014
O: starosta

9.3

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové výši 20.000,-Kč
s SDH Okrouhlá.
T: do 30. 4. 2014
O: starosta

Ověřeno 14.3.2014

Ing. Luboš Horák v.r.

Lenka Učňová v.r.

Ing. Bronislav Šamšula v.r.
starosta

Bohumil Kovář v.r.
místostarosta
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