ZÁPIS
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného
dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123

Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů.
Krátkodobě omluveni: pan Ing. Josef Tichý, Gustav Grün.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva finančního výboru
5) Dotazy a připomínky občanů
6) Návrh smlouvy – úprava tlakových poměrů a obnova stávajících vodovodních řadů
7) Návrh kupní smlouvy - Kovářovi
8) Rozpočtové opatření č. 6,7,8/2014
9) Různé
10) Podněty a připomínky členů ZO
11) Ukončení zasedání

ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 20. 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 13 členů ZO, tzn. byla přítomna nadpoloviční většina
členů ZO a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně se usnášet.
Zápis ze zasedání č. 19. ZO ověřili pan Ing. Luboš Horák a paní Lenka Učňová a nevznesli k zápisu
připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem.
Hlasování o návrhu programu: 13 pro – jednomyslně schváleno
18.05 příchod pan Ing. Josef Tichý
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: pan Radek Tichý a pan Petr Kužel DiS.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: pan Ing. Luboš Horák a paní Kamila Dvořáková.
Hlasování: 14 pro – jednomyslně schváleno
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ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 2. 9. 2014 byly následující úkoly splněny nebo je třeba ještě
plnit s odůvodněním:
3. 6. 2013
6.3. ZO ukládá uzavřít smlouvy o zřízení práva stavby s panem Karlem Jenišem, Boskovice,
okr. Blansko a panem Petrem Kuželem, Okrouhlá,
T: 30. 6. 2014
O: starosta
Splněno
7.3. ZO ukládá zabezpečit vydání opatření obecné povahy oznámením veřejnou vyhláškou.
T: 5. 6.2014
O: starosta
Splněno
8.3. ZO ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč mezi obcí
Okrouhlá a Římskokatolickou farností Benešov u Boskovic, se sídlem: Benešov 54, 679 53, IČ:
66545412.
T: do 30. 6. 2014
O: starosta
Splněno
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 20. 8. 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.
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2) ZO schvaluje zprávu kontrolního výboru.
Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno

ad 4) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 20. 8. 2014.
Zprávu přednesl člen výboru 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: 14 pro, jednomyslně schváleno

ad 5) Dotazy a připomínky občanů
p. Josef Jakubů
 Vznesl dotaz k financování hřiště, jestli už je financování ukončeno a jaká byla
spoluúčast obce.
Starosta odpověděl: hřiště stálo cca 960 tis. Kč, byly tam problémy s předáváním,
v současné době je hřiště předáno, chceme tam ještě nechat udělat zábradlí, tak, aby se
hřiště již úplně uzavřelo, máme nabídku v pozinku za 56 tis. i s branou a se
zabudováním, potom následuje sportovní dráha, na tuto akci byla sepsána nová smlouva,
cena cca 140 tis. Kč – udělány hrubé úpravy sportovní dráhy a další úpravy celého
areálu, chceme areál dodělat tak, aby již další zastupitelstvo do toho nemuselo dávat
další finance, proto bude ještě použito 100 tis. na úpravy, dále se bude také upravovat to
staré asfaltové hřiště, budou tam 3 metrové sloupy s oplocením, budou tam sítě na tenis,
do 3 týdnů bude areál hotov. Hasiči a sportovci přislíbili, že se budou spolupodílet na
financování. Dotace na hřiště byla 107 tis. z JMK, na MMR se s dotací neuspělo.

ad 6) Návrh smlouvy - úprava tlakových poměrů a obnova stávajících vodovodních řadů
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí okr. Blansko předložil návrh smlouvy pro dílo „Úprava
tlakových poměrů a obnova stávajících vodovodních řadů“. Předmětem této smlouvy je úhrada
přímých nákladů Svazku na přípravu a realizaci stavby „Okrouhlá–úprava tl. poměrů a obnova
stávajících vodovodních řadů“a obcí Okrouhlá.
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Přímé investiční náklady hradí obec, obnovu Svazek, zbytek poměrnou částí obec/svazek.
Celkové náklady jsou 4.051.119,-Kč, z čehož obec zaplatí 2.031.711,-Kč. V letošním roce je potřeba
zaplatit 1.531.711,-Kč a zbytek v příštím.
Přílohou - návrh smlouvy – úprava tlakových poměrů a obnova stávajících vodovodních řadů.
Návrh smlouvy – viz příloha č.4.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy úprava-tlakových poměrů a obnova stávajících vodovodních
řádů mezi Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí okr. Blansko a obcí Okrouhlá,
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu - úprava tlakových poměrů a obnova stávajících vodovodních
řádů mezi Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí okr. Blansko a obcí Okrouhlá.
T: 25. 9. 2014
O: starosta
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel, schváleno

ad 7) Návrh kupní smlouvy - Kovářovi
Manželé Bohumil a Jaroslava Kovářovi, Okrouhlá podali žádost o odkup tří parcel od obce
Okrouhlá v k.ú. Okrouhlá u Boskovic, v místní části nad Svarkovem. Jedná se o parcely č. 532/31
(99m2), č.532/32 (156 m2) a nově utvořený pozemek p.č.532/67 o výměře
238 m2, kultura orná půda v k.ú. Okrouhlá u Boskovic za dohodnutou cenu 12.000,-Kč.
Celý prostor by byl využíván jakou louka a sad ovocných stromů.
Záměr prodeje pozemků byl schválen na 63. zasedání RO dne 30. 7. 2014, řádně vyvěšen
a připomínky nebyly.
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 prodej pozemků p.č.532/31 o výměře 99 m2, kultura orná
půda, dále pozemek p.č.532/32 o výměře 156 m2, kultura orná půda a nově utvořený pozemek
p.č.532/67 o výměře 238 m2, kultura orná půda v k.ú. Okrouhlá u Boskovic manželům
Kovářovým, Okrouhlá za dohodnutou cenu 12.000,-Kč,
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3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p.č.532/31 o výměře 99 m2, kultura orná
půda, dále pozemek p.č.532/32 o výměře 156 m2, kultura orná půda a nově utvořený pozemek
p.č.532/67 o výměře 238 m2, kultura orná půda v k.ú. Okrouhlá u Boskovic s manželi
Kovářovými, Okrouhlá za dohodnutou cenu 12.000,-Kč.
T: 25. 9. 2014
O: starosta
Hlasování: 8 pro, 6 se zdrželo, schváleno

ad8) Rozpočtové opatření 6, 7, 8/2014
V rozpočtovém opatření č. 6 je v příjmové části zapracován příjem z prodeje hasičského auta. Ve
výdajové části, výdaje na další úpravu terénu u hřiště a změna položek.
V rozpočtovém opatření č. 7 je v příjmové části zapracován zvýšený příjem z daně. Ve výdajové
části, výdaje na oplocenky.
V rozpočtovém opatření č. 8 je v příjmové části zapracován příjem z těžby dřeva. Ve výdajové části,
zábradlí, úprava terénu a oprava záchytných sítí na starém hřišti.
Schválení rozpočtového opatření č. 6,7/2014 je v pravomoci rady obce a je předkládáno na
dodatečné schválení ZO, rozpočtové opatření č.8/2014 je v pravomoci ZO.
Rozpočtová opatření 6,7,8/2014 - viz příloha č.6.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje rozpočtové opatření 6,7,8/2014.
Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno

ad 9) Různé
Nebylo

ad 10) Podněty a připomínky členů ZO
18.55 příchod pan Gustava Grüna
Starosta:
Informace:
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Dokončeno –hřiště, sportovní dráha, která se má jen osít.
Provedeny přípravné práce pro zhotovení oplocenek.
4x provedena senoseč v obci, postřik proti plevelu.
Dokončováno poslední obžínání stromků v lese.
Provedeno instalování 3ks rozcestníků .
Dokončování ochranných sítí na asfaltovém hřišti.
Zahájení prací na tlakování vody v horní části obce a obnovy vodovodního řádu.
Instalovány sběrné koše na psí exkrementy.
Účast obce na závodech horských kol.
Provedeny kontroly SZIF a Úřadu práce ČR.
Oddělení plynu bytů od obecního úřadu.
Na začátku léta byly zhotoveny 3 svodníky na Klenčí
Dokončeno osázení horního kříže směrem k Benešovu
Vodárenská a.s. nabízí rozbor vody ze studní za zvýhodněnu cenu.

Mgr. Milena Tichá
 Do konce září vyjdou noviny, prosím o zaslání příspěvků.
Kamila Dvořáková
 Od září bude v KD opět aerobic.
Ing. Josef Tichý
 Požádal, zda by se v novinách objevilo okomentování financování spodního hřiště, lidé
nechápou, proč se odstraňuje stávající oplocení, před 2 lety jsem navrhoval, aby se oplocení
opravilo, zajímalo by mně na kolik nás to přijde a jestli to je efektivní.
Pavel Chlup
Informace:
 Zalesnění úseku ve Svarkově – listnatý les a ovocný sad. V polovině září se bude dělat
oplocenka a v průběhu podzimních měsíců by se udělala výsadba.
 Možnost udělat alej, financování z dotace.
 Na Stádlech jsou ještě 2 pozemky vedeny jako lesní, družstvo to teď užívá jako zemědělskou
půdu, na podzim už to nebudou osívat, na jaře by to osázelo smrky.
 Dodělává se prořezávka mladého smrkového porostu na Soudné Horce, pak se bude ještě
prořezávat za Křivikovýma.
 Je naplánovaná těžba asi 12 smrků.
 Dokončuje se samovýroba, za 4 roky samovýroby byl čistý zisk pro obec cca 45 tis. Kč.
 V prosinci by mohly zase být vánoční stromky.

ad 14) Ukončení zasedání
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Starosta ukončil 20. zasedání Zastupitelstva obce v 19.15 hodin.

Ověřeno dne: 11. 9. 2014

Radek Tichý

Petr Kužel DiS

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 smlouvy - úprava tlakových poměrů a obnova stávajících vodovodních řadů
Příloha č.5 – Návrh smlouvy – manželé Kovářovi
Příloha č.6 – Rozpočtová opatření 6,7,8/2014

USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
7

dne 2.9. 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:
3.2
zprávu kontrolního výboru,
4.2
zprávu finančního výboru,
6.2
návrh smlouvy úprava-tlakových poměrů a obnova stávajících vodovodních řadů mezi
Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí okr. Blansko a obcí Okrouhlá,
7.2
návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p.č.532/31 o výměře 99 m2, kultura orná půda, dále
pozemek p.č.532/32 o výměře 156 m2, kultura orná půda a nově utvořený pozemek p.č.532/67
o výměře 238 m2, kultura orná půda v k.ú. Okrouhlá u Boskovic manželům Kovářovým,
Okrouhlá za dohodnutou cenu 12.000,-Kč,
8.2 rozpočtové opatření 6,7,8/2014.
Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3

uzavřít smlouvu - úprava tlakových poměrů a obnova stávajících vodovodních řadů mezi
Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí okr. Blansko a obcí Okrouhlá.
T: 25. 9. 2014
O: starosta

7.3

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p.č.532/31 o výměře 99 m2, kultura orná půda, dále
pozemek p.č.532/32 o výměře 156 m2, kultura orná půda a nově utvořený pozemek p.č.532/67
o výměře 238 m2, kultura orná půda v k.ú. Okrouhlá u Boskovic s manželi Kovářovými,
Okrouhlá za dohodnutou cenu 12.000,-Kč.
T: 25. 9. 2014
O: starosta

Radek Tichý

Petr Kužel DiS

Ing. Bronislav Šamšula v.r.
starosta

Bohumil Kovář v.r.
místostarosta
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