ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného
dne 8. 9. 2015 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů.
Omluven: Luděk Pukl, Josef Jakubů, Josef Novák, Gustav Grün
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva finančního výboru
5) Dotazy a připomínky občanů
6) Zadání změny č. I ÚP Okrouhlá
7) Návrh rozpočtových opatření č.7, 8/2015
8) Různé
8.1. Návrh rozpočtového opatření č.9/2015
9) Podněty a připomínky členů ZO
10) Ukončení zasedání
ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 5. 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 11 členů ZO, tzn., byla
přítomna nadpoloviční většina členů ZO, a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně
se usnášet.
Zápis z 4. zasedání ZO ověřili pan Milan Blažek a Ing. Milan Havlíček a nevznesli k zápisu
připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem a navrhl rozšířit bod 8 o návrh
rozpočtového opatření č.9/2015.
.
Hlasování o návrhu programu: 11 pro – schváleno
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Mgr. Michaela Martinková a Mgr. Milena
Tichá.
Hlasování: 11 pro – schváleno
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Ing. Luboš Horák a PaedDr. Eva Tichá.
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Hlasování: 11 pro – schváleno
ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 8. 9. 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
schválené na 10. zasedání ZO dne 5. 6. 2012 s těmito stavebníky:
panem Petrem Kuželem, bytem Okrouhlá, okr. Blansko,
panem Pavlem Zemánkem, bytem Okrouhlá, okr. Blansko,
panem Karlem Jenišem, bytem Boskovice, manžely panem Janem Křížem, bytem
Okrouhlá, okr. Blansko a paní Hanou Křížovou, bytem Okrouhlá, okr. Blansko, a dále
panem Antonínem Sychrou, bytem Vratíkov,
T: 30. 7. 2015
O: starosta
Dosud neprojevili zájem p. Sychra a p. Zemánek
9.5. ZO ukládá předložit vždy na nejbližším veřejném zasedání rozpočtová opatření
k dodatečnému projednání.
T: trvale
O: starosta
Je trvale plněno, navrhuji vyřadit ze sledování
14. 7. 2015
3.3. ZO ukládá uzavřít kupní smlouvy, které obsahují zrušení práva stavby, jež bylo zřízeno
na obecním pozemku 96/78 ve prospěch stavebníků manželů pana Jana Kříže, bytem
Okrouhlá, 680 01 Boskovice, okr. Blansko, a paní Hany Křížové, bytem Okrouhlá,
680 01 Boskovice, okr. Blansko, a dále na obecním pozemku 96/86 ve prospěch
stavebníka pana Petra Kužela, Okrouhlá, 680 01 Boskovice, okr. Blansko,
T: 31. 7. 2015
O: starosta
Splněno
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 11 pro – schváleno
ad 3) Zpráva kontrolního výboru
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Kontrolní výbor provedl kontrolu 2. 9. 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: 11 pro - schváleno

ad 4) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 7. 9. 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: 11 pro - schváleno

ad 5) Dotazy a připomínky občanů
Radek Tichý – vznesl dotaz k výdajům v rozpočtovém opatření č.7/2015………80tis. Kč
oprava dešťové kanalizace.
Starosta odpověděl: je to oprava dešťové kanalizace, která bude provedena ještě letos na
podzim.
ad 6) Zadání změny č. I ÚP Okrouhlá
Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, který na žádost obce
Okrouhlá pořizuje v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. I
územního plánu Okrouhlá, zpracoval podle ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona a § 11
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platného znění vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška)
zadání změny č. 1 územního plánu Okrouhlá.
Příloha č. 4 - Zadání změny č. 1 územního plánu Okrouhlá
.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,
„Zadání změny č. I územního plánu Okrouhlá“,
3) ZO ukládá OÚ Okrouhlá zabezpečit zpracování Návrhu změny č. I územního plánu
Okrouhlá.
T: 10. 11. 2015
O: starosta
Hlasování: 11 pro – schváleno

ad 7) Návrh rozpočtových opatření č. 7, 8/2015
V rozpočtovém opatření č. 7 je ve výdajové části výdaj na zaplacení nákladů opravy svodu
dešťové kanalizace na ulici v úseku Kuželovi – Ošlejškovi.
V rozpočtovém opatření č. 8 je v příjmové části příjem investiční dotace na vodovod a
z prodeje pozemků. Ve výdajové části výdaje spojené s neinvestičním příspěvkem SVAK na
letošní rok, výdaj dotace JmKr na vodovod a zvýšení odměn zastupitelům.
Schválení rozpočtových opatření č. 7, 8/2015 je v pravomoci RO a je předkládáno
k dodatečnému projednání.

Přílohou č. 5 - návrh rozpočtových opatření č. 7, 8/2015.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtových opatření č. 7, 8/2015,
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Hlasování: 11 pro - schváleno

ad 8) Různé
8.1.) Návrh rozpočtového opatření č. 9/2015
V rozpočtovém opatření č. 9 je v příjmové části, příjem z těžby lesa. Ve výdajové části výdaj
spojený s opravou dešťové kanalizace spojenou s rekonstrukcí obecních komunikací.
Schválení rozpočtového opatření č. 9/2015 je v pravomoci ZO.
Diskuze: Místostarosta popsal situaci na stavbě komunikace v úscích A a B. Při rekonstrukci
komunikace se zjistilo, že dešťová kanalizace je v havarijním stavu.
Přílohou č. 6 - návrh rozpočtového opatření č. 9/2015.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 9/2015,
Hlasování: 11 pro - schváleno

ad 9) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta
Informace:
 Termín sběru nebezpečného odpadu - 19. září od 8 do 8.30 hod.
Mgr. Tichá Milena
Informace:
 Do konce září vyjde další číslo Okrouhleckého listu.

Ing. Milan Havlíček
 Vznesl dotaz – hasiči mě upozornili, že zůstává v sekačce zahnilá tráva, bylo mně to
sděleno tento týden.
Starosta odpověděl: když jsme byli v závodu, tak nám mistr řekl, že nemáme sekačku
ostřikovat vodou, ale čistit pouze stlačeným vzduchem. Do budoucna chceme mít
vzduch i v horní garáži. Na servisní prohlídce v Boskovicích nám řekli, že se to může
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čas od času ostříkat vodou. Trávník je nyní v dobrém stavu, bylo objednáno hnojivo a
postřik na plíseň.

ad 10) Ukončení zasedání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:50 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva Kontrolního výboru
3) Zpráva Finančního výboru
4) Zadání změny č. I územního plánu Okrouhlá
5) Návrh rozpočtových opatření č. 7,8/2015
6) Návrh rozpočtového opatření č. 9/2015

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 9. 2015

Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Mgr. Michaela Martinková v.r.

dne 16. 9. 2015

Mgr. Milena Tichá v.r.

dne 16. 9. 2015

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 16. 9. 2015

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 16. 9. 2015
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VÝPIS Z USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 8. 9. 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

podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, „Zadání
změny č. I územního plánu Okrouhlá“.

7.2

návrh rozpočtových opatření č. 7, 8/2015.

8.2

návrh rozpočtového opatření č. 9/2015.

Zastupitelstvo obce ukládá:
8.3

OÚ Okrouhlá zabezpečit zpracování Návrhu změny č. I územního plánu Okrouhlá.
T: 10. 11. 2015
O: starosta

Ověřovatelé:

Mgr. Michaela Martinková v.r.

dne 16. 9. 2015

Mgr. Milena Tichá v.r.

dne 16. 9. 2015

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 16. 9. 2015

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 16. 9. 2015
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