ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 8. 12. 2015 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123
Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů
Omluven: Milan Blažek
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva finančního výboru

5) Dotazy a připomínky občanů
6) Obecně závazná vyhláška – místní poplatek za odpady
7) Návrh smlouvy na financování služeb sociální prevence
8) Rozpočtová opatření č. 10, 11/2015
9) Návrh rozpočtu obce na rok 2016
10) Návrh kupní smlouvy – L. Horák st.
11) Návrh kupní smlouvy – L. Polívka
12) Informace o termínech konání ZO v r. 2016
13) Různé
13.1 Návrh pravidel rozpočtových opatření schvalovaných Radou obce Okrouhlá
14) Podněty a připomínky členů ZO
15) Ukončení zasedání
ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 6. 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 14 členů ZO, tzn., byla
přítomna nadpoloviční většina členů ZO, a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně
se usnášet.
Zápis z 5. zasedání ZO ověřily paní Mgr. Michaela Martinková a Mgr. Milena Tichá
a nevznesly k zápisu připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem a navrhl rozšířit bod č. 13 o návrh pravidel
rozpočtových opatření schvalovaných Radou obce Okrouhlá.
Hlasování o návrhu programu: 14 pro - schváleno.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Ing. Luboš Horák a PaedDr. Eva Tichá.
Hlasování: 14 pro - schváleno.

Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Petr Kužel a Josef Polívka.
Hlasování: 14 pro - schváleno.
ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 8. 12. 2015 byly následující úkoly splněny nebo je třeba
ještě plnit s odůvodněním:

9. 6. 2015
6.3 ZO ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
schválenou na 10. zasedání ZO dne 5. 6. 2012 s těmito stavebníky:
panem Petrem Kuželem, r. č. 840421/3752, bytem Okrouhlá 110, okr. Blansko, 680 01
Boskovice, panem Pavlem Zemánkem, r. č. 831128/3750, bytem Okrouhlá 101, okr.
Blansko, 680 01 Boskovice, panem Karlem Jenišem, r. č. 880916/4100, bytem
Legionářská 2094/3, okr. Blansko, 680 01 Boskovice, manžely panem Janem Křížem,
r. č. 821210/3746, bytem Okrouhlá 63, okr. Blansko, 680 01 Boskovice a paní Hanou
Křížovou, r. č. 855715/5794, bytem Okrouhlá 63, okr. Blansko, 680 01 Boskovice a dále
panem Antonínem Sychrou, r. č. 790301/3745, bytem Vratíkov 36, okr. Blansko, 680 01
Boskovice.
T: 30. 7. 2015
O: starosta
Dosud neprojevil zájem p. Zemánek.
8. 9. 2015
6.3 ZO ukládá OÚ Okrouhlá zabezpečit zpracování Návrhu změny č. I územního plánu
Okrouhlá.
T: 10. 11. 2015
O: starosta
Projednáno se zpracovatelem Ing. arch. Brožkem, přislíbil termín dokončení konec
ledna 2016.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 14 pro - schváleno.

ad 3) Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu 2. 12. 2015.
Zprávu přednesl předseda Ing. Luboš Horák.
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 - schváleno.

ad 4) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 2. 12. 2015.
Zprávu přednesl člen výboru Josef Polívka.
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 - schváleno.

ad 5) Dotazy a připomínky občanů
Chlup Pavel – informoval o stavu obecních lesů – proběhla těžba kůrovce, na
Klenčí proběhlo osázení stromků, bude probíhat výřez vánočních stromků.
ad 6) Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3 /2015
ZO byl předložen návrh pro změnu Obecně závazné vyhlášky obce Okrouhlá č. 3/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Tato změna spočívá v promítnutí posledních legislativních

změn, zejména kdo je osvobozen, a druhu poplatníků. K úpravě výše poplatku nedochází.
OZV byla konzultována s příslušným legislativním pracovníkem MVČR.
Diskuze:
p. Pukl L. – vznesl dotaz k posílení kontejnerů na plasty za obchodem, jsou neustále
přeplněné.
Příloha č. 4 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
3) ZO ukládá vyhlásit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na úřední desce ObÚ Okrouhlá a předložit schválené znění
MVČR.
T: ihned
O: starosta
Hlasování: 14 pro - schváleno.

ad 7) Návrh smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence
Smlouva byla předložena v souvislosti s novými podmínkami financování služeb sociální
prevence, které přijalo Zastupitelstvo JMK dne 19. 6. 2014 pod usnesením č. 1218/14/Z1,
v rámci kterých se pro finanční podporu sítě služeb sociální prevence z krajských a státních
dotačních systémů od roku 2015 stanovuje podmínka finanční spoluúčasti obcí ve výši 20% z
nákladů služeb. K nové strategii financování Jihomoravský krajský úřad přistoupil z důvodu
ukončení financování služeb sociální prevence z evropských sociálních fondů,
prostřednictvím kterých byly na území JMK tyto služby financovány v letech 2008 -2014.
S touto problematikou a novými podmínkami financování sítě služeb sociální prevence byli
zástupci obcí seznámeni na poradách starostů ORP Boskovice dne 23. 9. 2015.
Z důvodu udržitelnosti systému financování sociálních služeb bylo současně s tímto
opatřením nutné přistoupit k jejich další optimalizaci, na které s JMK na území blanenského
okresu spolupracoval multidisciplinární tým ustavený z garantů procesu komunitního

plánování sociálních služeb příslušných ORP, vedoucích sociálních odborů a zástupců
místních samospráv obcí s rozšířenou působností Blansko a Boskovice.
Minimální síť a podíl příspěvku na financování minimální sítě služeb sociální prevence ve
správním obvodu ORP Boskovice pro rok 2016 a návrh smlouvy je uveden v příloze.
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence
mezi obcí Okrouhlá a městem Boskovice.
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence mezi
obcí Okrouhlá a městem Boskovice.
T: 29. 1. 2016
O: starosta
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel.

ad 8) Návrh na rozpočtové opatření č. 10, 11/2015
V rozpočtovém opatření č. 10 je v příjmové části příjem z prodeje požární stříkačky, ve
výdajové části výdaje na deratizaci a na druhý sběr nebezpečného odpadu.
V rozpočtovém opatření č. 11 je v příjmové části příjem z prodeje pozemků, dotace JmK a
vyšší výběr RUD, ve výdajové části výdaje na boží muka, SPOZ, osvětlení zvonice, čerpání
dotace JSDH.
Schválení rozpočtového opatření č. 10, 11/2015 je v pravomoci RO a je předkládáno
k dodatečnému projednání.
Příloha č. 6 - návrhy rozpočtových opatření č. 10, 11/2015.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtových opatření č. 10, 11/2015.
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel.

ad 9) Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2016
Rozpočet je navrhován jako přebytkový, kde nejsou zahrnuty dotace, ty až po rozhodnutí
s možností zapojení rezervy.
V roce 2016 předpokládáme realizovat následující investiční akce.
Komunikace v obci – úsek od bytovek po dům rod. Machových a celý úsek od rodiny
Machových - v současné době je zpracovávána žádost o dotaci na MMR ČR (1 mil. Kč).
Zároveň s touto akce by se realizoval chodník za pomocí dotace JmK (předpoklad je 50%
spoluúčast).
Přivaděč pitné vody do obce – Investorem celé akce je Svazek vodovodů a kanalizací.
Příspěvek JmK byl převeden na investora. Náš příspěvek dosud není vyčíslen přesně,
poněvadž probíhá výběrové řízení na dílo. S částkou se v rozpočtu nepočítá. Provedeme
pomocí rozpočtového opatření.
V současné době zatím u investičních akcí nelze stanovit finanční výši.
P. Grün G. – vznesl dotaz k použití položky 8115 a k použití paragrafu 2212.
Příloha č. 7 - návrh rozpočtu obce na rok 2016.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2016.
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel.

ad 10) Návrh kupní smlouvy – Luboš Horák
Při výstavbě obratiště na ulici „U Pazderny“ byl použit, se souhlasem majitele pana Luboše
Horáka st. pozemek p. č. 532/33, prostor o výměře 5m2 označeného jako pozemek p. č.
532/68. Po kolaudaci obratiště a zápisu geometrického plánu na Katastrálním úřadě je potřeba
napravit vlastnické vztahy.
Příloha č. 8 - návrh kupní smlouvy C.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku označeného p. č. 532/33 o výměře
5 m2, v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 250,- Kč od pana Luboše
Horáka st., Okrouhlá 6, 680 01 Boskovice.

3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného p. č. 532/33 o výměře
5 m2, v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 250,- Kč od pana Luboše
Horáka st., Okrouhlá 6, 680 01 Boskovice.
T: 29. 1. 2016
O: starosta
Hlasování: 14 pro - schváleno.

ad 11) Návrh kupní smlouvy – Lukáš Polívka
Záměr prodeje pozemku byl schválen na 13. zasedání RO dne 23. 9. 2015. Během vyvěšení
záměru a ÚD nebyly připomínky, proto je RO předkládán návrh smlouvy k projednání.
Příloha č. 9 - návrh kupní smlouvy s geometrickým plánem.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku označeného p. č. 96/91 o výměře 24
m2, v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 1.200,- Kč panu Lukáši
Polívkovi, Okrouhlá 14, 680 01 Boskovice.
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného p. č. 96/91 o výměře 24
m2, v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 1.200,- Kč s panem Lukášem
Polívkou, Okrouhlá 14, 680 01 Boskovice.
T: 29. 1. 2016
O: starosta
Hlasování: 14 pro - schváleno.

ad 12) Informace o termínech konání ZO v roce 2016
Byla předložena informace o termínech konání ZO v r. 2016.
ZO: 8. 3., 7. 6., 6. 9., 6. 12. 2016
Místo konání: Obec Okrouhlá – místnost obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123
Bez usnesení.

ad 13) Různé
13.1 Návrh pravidel rozpočtových opatření schvalovaná Radou obce Okrouhlá
Zastupitelstvo obce 9. 6. 2015 vymezilo RO provádět rozpočtová opatření ve věcech účelově
vázaných finančních prostředků (transferů) vždy ve stejné výši v příjmech i ve výdajích tímto
usnesením:
1) ZO schvaluje pravomoc radě obce provádět rozpočtová opatření až do výše 100 tis. Kč
ve výdajích z jednotlivého paragrafu.
2) ZO schvaluje pravomoc radě obce v případě schvalování dotací provádět
rozpočtová opatření v celkové výši dotace, přičemž příjmy i výdaje musí být
ve stejné výši.
3) ZO ukládá předložit vždy na nejbližším veřejném zasedání rozpočtová opatření k
dodatečnému projednání.
Audit prováděný KrÚ Jihomoravského kraje dne 7. 12. 2015 nám doporučil upřesnit tuto
pravomoc ještě v příjmech neomezeně.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO pověřuje radu obce k provádění rozpočtových opatření v příjmech bez omezení.
Hlasování: 14 pro - schváleno.

ad 14) Podněty a připomínky členů ZO
Ing. Hložek – navrhl upravit intervaly vývozu plastů a skla, z důvodu nepořádku přemístit
kontejnery za obchodem na viditelné místo, vznesl dotaz, zda veškeré dotační příspěvky na
přivaděč vody budou vedeny jako majetek obce a dále upozornil na špatné parkování vozidel
v obci, nutnost upozornění majitelů vozidel.
Ing. Havlíček – reagoval na situaci s kontejnery – z důvodu dopravní vytíženosti parkoviště
před obchode nedoporučuje umístění kontejnerů před obchod.
Ing. Horák – oznámil, že do konce týdne vyjdou noviny, poděkoval všem, kdo se podíleli na
přípravě Pohádkového lesa.

p. Grün – poděkoval za organizaci a spolupráci při pořádání Mikulášského běhu.
Novák Josef – vznesl dotaz, zda má obec smlouvu s někým o vyvážení suti na skládku u
Melkova, vyváží se tam odpad, začíná se tam tvořit skládka, mělo by se to vrátit do původního
stavu, dále vznesl dotaz k dopravním zrcadlům v ulici ve Fameliích, zda by nebylo vhodnější a
levnější dát tam dopravní značky.
Starosta odpověděl: skládka je dočasný depozit pro Melkov I a Melkov II. Pokud tam někdo
něco vyváží, je potřeba to vyfotit nebo kontaktovat obecní úřad. Akce Melkov II se plánuje cca
v roce 2017 – 2018, podle přijatých žádostí, je tam k dispozici 22 pozemků, bude
dopracována dokumentace pro stavební povolení.

ad 15) Ukončení zasedání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva Kontrolního výboru
3) Zpráva Finančního výboru
4) Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5) Návrh smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence
6) Návrhy rozpočtových opatření č. 10, 11/2015
7) Návrh rozpočtu obce na rok 2016
8) Návrh kupní smlouvy s geometrickým plánem - Horák
9) Návrh kupní smlouvy s geometrickým plánem - Polívka
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 12. 2015

Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Ing. Luboš Horák v.r.

dne 16. 12. 2015

PaedDr. Eva Tichá v.r.

dne 16. 12. 2015

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 16. 12. 2015

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 16. 12.2015

VÝPIS Z USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 8. 12. 2015 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

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
návrh smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence mezi obcí
Okrouhlá a městem Boskovice.

7.2

8.2

návrh rozpočtových opatření č. 10, 11/2015.

9.2

návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2016.

10.2

návrh kupní smlouvy na prodej pozemku označeného p. č. 532/33 o výměře
5 m2, v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 250,- Kč od pana Luboše
Horáka st., Okrouhlá 6, 680 01 Boskovice.

11.2 návrh kupní smlouvy na prodej pozemku označeného p. č. 96/91 o výměře 24 m2,
v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 1.200,- Kč panu Lukáši Polívkovi,
Okrouhlá 14, 680 01 Boskovice.

Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3

vyhlásit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na úřední desce ObÚ Okrouhlá a předložit schválené znění MVČR.
T: ihned
O: starosta

7.3

uzavřít smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence mezi obcí
Okrouhlá a městem Boskovice.
T: 29. 1. 2016
O: starosta

10.3

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného p. č. 532/33 o výměře
5 m2, v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 250,- Kč od pana Luboš
Horáka st., Okrouhlá 6, 680 01 Boskovice.
T: 29. 1. 2016
O: starosta

11.3

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného p. č. 96/91 o výměře 24 m2,
v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 1.200,- Kč s panem Lukášem
Polívkou, Okrouhlá 14, 680 01 Boskovice.
T: 29. 1. 2016
O: starosta

Zastupitelstvo obce pověřuje:
13.1.2 radu obce k provádění rozpočtových opatření v příjmech bez omezení.

Ověřovatelé:

Ing. Luboš Horák v.r.

dne 16. 12. 2015

PaedDr. Eva Tichá v.r.

dne 16. 12. 2015

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 16. 12. 2015

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 16. 12.2015

