ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného
dne 10. 3. 2015 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123

Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů.
Krátkodobě omluven: Josef Novák.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Kontrola úkolů
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Dotazy a připomínky občanů
Návrh smlouvy o dílo „Výstavba technické a dopravní infrastruktury pro novostavby RD
v obci Okrouhlá“ – vrchní stavba komunikace
7) Finanční příspěvek AC Okrouhlá na nákup žacího stroje
8) Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2015
9) Návrh smlouvy o finančním daru – ŘK farnost Benešov
10) Návrh smlouvy o finančním daru – AC
11) Návrh smlouvy o finančním daru – SDH
12) Obecně závazná vyhláška obce - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Okrouhlá
13) Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Okrouhlá
14) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/91, o veřejném pořádku
15) Změna územního plánu
16) Návrh stanov Dobrovolného svazku obcí "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
17) Různé
18)
Podněty a připomínky členů ZO
19)
Ukončení zasedání
ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 2. 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.

1

Zápis z 1. zasedání ZO ověřil pan Josef Novák a paní Mgr. Milena Tichá a nevznesli k zápisu
připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem.
Hlasování o návrhu programu: 14 pro – schváleno
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Josef Jakubů, Mgr. Michaela Martinková.
Hlasování: 12pro, 2 zdržel se – schváleno
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Mgr. Milena Tichá, Ing. Luboš Horák.
Hlasování: 14 pro – schváleno

ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 10. 3. 2015 nebyly v rámci usnesení úkoly, které je
potřeba sledovat.
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 4. 3. 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
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ad 4) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 6. 3. 2015.
Zprávu přednesl předseda 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: 14 pro - schváleno

ad 5) Dotazy a připomínky občanů
p. Dvořák P. – vznesl připomínku k tlakováni vody a k opravě ulice od Kuželových směrem
k Tlamkovým. Jaký je stav u předpokládané rekonstrukce komunikace v horní
části obce
starosta odpověděl:
- k tlakováni vody - stavba je nyní ve zkušebním provozu,
nastaly nové skutečnosti, bude probíhat výměna potrubí od Slepánkových
po Kuželovi a dále směrem k Vaněrkům, bude zvětšen průměr potrubí, stavba
bude zahájena 23. 3. 2015, měla by být dokončena do konce května.
- k opravě ulice – na opravu je hotový projekt, budeme žádat o stavební
povolení (trvá 30 až 40 dní), potom můžeme vypsat výběrové řízení
na dodavatele stavby, o tom bude ještě hovořit rada, bohužel na místní
komunikace nejsou předpokládány dotace, takže to budeme muset opravit
z obecního rozpočtu.

ad 6) Návrh smlouvy o dílo „Výstavba technické a dopravní infrastruktury pro
novostavby RD v obci Okrouhlá“ – vrchní stavba komunikace
RO na svém zasedání 18. 3. 2015 schválila jako nejvýhodnější nabídku na zhotovení díla
stavby „Vrchní část komunikace pro novou zástavbu RD v obci Okrouhlá“ uchazeče Montáže
inženýrských sítí spol. s r.o., Za školou 379,798 48 Protivanov, IČ: 433 89 554. Nabídka byla
podána v souladu s podmínkami zadavatele a v hodnocení se umístila na prvním místě
s nejnižší nabídkovou cenou 855.508,-Kč bez DPH (1.035.165,-Kč s DPH) a proto
doporučuje ZO uzavřít smlouvu s tímto uchazečem výběrového řízení. Výběrové řízení se
řídilo pravidly pro zadávání veřejných zakázek č.1/2014. Průběh a výsledky výběrového
řízení jsou popsány v RO č. 5/2015.
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Návrh smlouvy o dílo – příloha č. 4.

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi obcí Okrouhlá a Montáže inženýrských sítí spol.
s r.o., Za školou 379,798 48 Protivanov, IČ: 433 89 554 na zhotovení díla „Výstavba
technické a dopravní infrastruktury pro novostavby RD v obci Okrouhlá“ – vrchní stavba
komunikace za nabídkovou cenu 855.508,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy tvoří přílohu č.2
zápisu,
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Okrouhlá a Montáže inženýrských sítí spol. s
r.o., Za školou 379,798 48 Protivanov, IČ: 433 89 554 na zhotovení díla „Výstavba
technické a dopravní infrastruktury pro novostavby RD v obci Okrouhlá“ – vrchní stavba
komunikace za nabídkovou cenu 855.508,-Kč bez DPH, ve schváleném znění.
T: 20. 3. 2015
O: Starosta
Hlasování: 14 pro –schváleno

ad 7) Finanční příspěvek AC sportovnímu oddílu Okrouhlá na nákup žacího stroje
AC sportovní oddíl Okrouhlá se obrátil na Obec Okrouhlá s žádostí o finanční příspěvek
z důvodu možnosti získat dotaci poskytovanou Jihomoravským krajem z oblasti „Vzdělávání,
sport a volný čas“, programu „Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji
v roce 2015“, která je poskytována pouze sportovním organizacím, sportovním klubem AC
Okrouhlá na nákup žacího stroje ve výši 357.555,- Kč. JmKr poskytuje dotaci do max. výše
200.000,-Kč. Kupní cena vybraného žacího stroje představuje částku 357.555,- Kč. Čistý
příspěvek obce by činil 164.476,-Kč a dotace 193.079,-Kč.
Ve smlouvě je pak zabezpečeno vrácení finanční částky na účet obce v případě obdržení
dotace. Zároveň je řešena situace, kdyby ji neobdrželi.
Tento stroj by na základě další smlouvy obhospodařoval nejen sportovní areál, ale i celou
obec.
V příloze č. 5 je žádost AC a návrh smlouvy.
Rozprava:
p. Pukl:
- trávník na hřišti je ve velmi špatném stavu, firma, která hřiště zhotovila by měla
za trávník ručit.
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starosta odpověděl: obhospodařovací smlouva s firmou není uzavřena, bude uzavřena servisní
smlouva s jinou, bude proveden závoz hnojiva.
Ing. Havlíček:
- Vznesl připomínku, že mu bylo před konáním zasedání sděleno málo informací o
žacím stroji, chtěl objasnit, kde bude na stroji prováděn servis, jestli bude pojištěn.
starosta odpověděl: servis se bude provádět buď v Boskovicích, nebo v závodu, bude se platit
pouze výměna oleje nebo seřízení, pojištění bude dořešeno.
p. Jakubů
- vznesl připomínku k využití takového stroje pro AC a obec, zvažoval, kolik ploch by se
tímto strojem obhospodařovalo.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku AC sportovnímu oddílu
Okrouhlá na nákup žacího stroje v celkové výši 357.555,- Kč,
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku AC sportovnímu oddílu
Okrouhlá na nákup žacího stroje v celkové výši 357.555,- Kč.
T: 10. 4. 2015
O: starosta
Hlasování: 12 pro, 1 zdržel se, 1proti, schváleno
Příchod pana Josefa Nováka v 18.55hod

ad 8) Rozpočtové opatření č. 1, 2/2015
V rozpočtovém opatření č. 1 je ve výdajové části, výdaj na zaplacení vodovodní přípojky.
V rozpočtovém opatření č. 2 je ve výdajové části, výdaj na účelový příspěvek AC Okrouhlá.
Schválení rozpočtového opatření č.1/2015 je v pravomoci RO.
Schválení rozpočtového opatření č.2/2015 je v pravomoci ZO.
Přílohou č.6 - návrhy rozpočtového opatření č. 1 a 2/2015.
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Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1, 2/2015.
Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno

ad 9) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru – ŘK farnost Benešov
Je předkládán návrh na udělení finančního daru obce Okrouhlá Římskokatolické farnosti
Benešov u Boskovic na nutné opravy majetku. Bylo doporučeno neudělovat finanční
příspěvek, ale dar obce. Důvodem je volnější nakládání s penězi, poněvadž příspěvek je
účelový.
Navržená částka je uvedena v rozpočtu obce.
Příloha č. 7 - návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru – ŘK farnost Benešov.
Rozprava:
p. Pukl - nesouhlasí s darem, argumentuje církevními restitucemi, v případě neschválení
tohoto daru navrhuje peníze poslat postiženým střelbou do Uherského Brodu.
PaedDr. Tichá – schvalovaná částka je spíše symbolická, jde o vyjádření dobrého vztahu
mezi obcí a farností.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh Smlouvy 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. Návrh Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí
Okrouhlá a Římskokatolické farnosti Benešov u Boskovic, se sídlem: Benešov 54, 679
53, IČ: 66545412 tvoří přílohu zápisu z RO,
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: 10. 4. 2015
O: starosta
Hlasování: 14 pro, 1zdržel se, schváleno
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ad 10) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC sportovnímu oddílu Okrouhlá
Na zasedání RO č. 5/2015 byl schválen návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC
sportovnímu oddílu 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. 8 je návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC sportovnímu oddílu
Okrouhlá.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC sportovnímu oddílu
Okrouhlá v celkové výši 31.500,-Kč.
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru AC sportovnímu oddílu
Okrouhlá v celkové výši 31.500,-Kč.
T: 10. 4. 2015
O: starosta
Hlasování: 13 pro, 2 zdržel se, schváleno

ad 11) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá
Na zasedání RO č. 5/2015 byl schválen návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH
Okrouhlá na základě kritérií. Vzhledem k činnosti oddílů doporučuji 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. 9 je návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá.
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 25.000,-Kč,
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3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové
výši 25.000,-Kč.
T: 10. 4. 2015
O: starosta
Hlasování: 13 pro, 2 zdržel se, schváleno

ad 12) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Okrouhlá
Je předkládán návrh pro změnu Obecně závazné vyhlášky obce Okrouhlá č.2/2003
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá.
Důvodem jsou změny, které nastaly v legislativě od roku 2004 a zvláště na konci roku 2014 v
zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech), kde se zavádí původci odpadu (což je obec)
zabezpečit biologický odpad minimálně rostlinného původu. V obci bude pomocí dotace
zabezpečen kontejnerový systém (1) s vývozem do družstva. Stanoviště předpokládáme ve
sběrném dvoře.
V příloze č. 10 je návrh OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Okrouhlá.
.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá,
3) ZO ukládá vyhlásit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá na úřední desce
OÚ Okrouhlá a předložit schválené znění MVČR.
T: ihned
O: starosta
Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno
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ad13) Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Okrouhlá
Je předkládán návrh pro změnu Obecně závazné vyhlášky obce Okrouhlá č.4/91,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Okrouhlá.
Důvodem jsou změny, které nastaly v legislativě v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2)
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
V příloze č. 11 je návrh OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Okrouhlá.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Okrouhlá,
3) ZO ukládá vyhlásit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Okrouhlá na úřední desce OÚ Okrouhlá
a předložit schválené znění MVČR.
T: ihned
O: starosta
Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno
ad14) Návrh zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/91, o veřejném pořádku
Při kontrole účinnosti obecně závazných vyhlášek obce bylo zjištěno, že Obecně závazná
vyhláška č. 5/91, o veřejném pořádku je vedena v režimu platnosti. Z důvodu neplatného
obsahu (obsah je uveden v přestupkovém zákoně č. 200/1990 Sb. v platném znění) je ji
potřeba formálně zrušit.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/1991 o veřejném pořádku,
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3) ZO ukládá vyvěsit zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/1991, o veřejném pořádku na
úřední desce OÚ.
T: ihned
O: starosta
Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno

ad15) Návrh změny č. 1 Územního plánu Okrouhlá
Dne 14. února předložil pan Libor Minx, nar. 25. 1. 1984, bytem Okrouhlá 10, žádost o
změnu územního plánu za účelem předpokládané výstavby rodinného domu na pozemcích
753/1, 753/2 a 802/7. Náklady na změnu ponese žadatel. Rozhodnutí o žádosti o změnu ÚP
má v pravomoci ZO.
Přílohou č. 12 je žádost a posouzení návrhu na změnu územního plánu Okrouhlá
pořizovatelem (MěÚ Boskovice).
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), o pořízení změny č. 1 Územního plánu
Okrouhlá na základě žádosti pana Libora Minxe, nar. 25. 1. 1984, bytem Okrouhlá 10,
3) ZO ukládá předložit žádost o změnu č. 1 územního plánu za účelem předpokládané
výstavby rodinného domu na pozemcích 753/1, 753/2 a 802/7 pana Libora Minxe,
nar. 25. 1. 1984, bytem Okrouhlá 10, pořizovateli ÚP.
T: 3. 4. 2015
O: starosta
Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno
ad 16) Návrh stanov Dobrovolného svazku obcí "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a
obcí
Předsednictvo „Svazku vodovodu a kanalizací“ měst a obcí předkládá členským obcím návrh
na změnu stanov ve formě jejich úplného znění. Poslední úprava stanov platí od 17. 5. 2004.
Platné znění stanov však vytváří řadu výkladových nejasností, zejména pokud se jedná o
ustanovení upravující pravidla vypořádání při ukončení členství obce ve svazku. V některých
ohledech stanovy již neodpovídají ustálené praxi fungování svazku a konečně je vhodné
reagovat na změny, které vyvolalo přijetí nového občanského zákoníku a navazujících
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právních předpisů. Návrh se také snaží zohlednit rozdílné dopady na hospodaření svazku
vyvolané tím, zda je infrastrukturní majetek členské obce převeden do vlastnictví svazku nebo
pouze svěřen do jeho hospodaření. Změny jsou popsány v důvodové zprávě k návrhu změny
stanov
„Svazku vodovodu a kanalizací“ měst a obcí.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1)

ZO bere na vědomí předložený materiál.
2)

ZO schvaluje návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí (dále jen „Svazek“) projednaný předsednictvem Svazku dne 9. 2. 2015,
pouze v případě vypuštění čl. 5 v příloze č. 1,

3)

ZO zmocňuje Ing. Bronislava Šamšulu (starostu obce) k hlasování o tomto návrhu a
jeho případných změnách na Valné hromadě Svazku.
T: Valná hromada svazku
O: starosta

Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno
ad 17) Různé
Nebylo

ad 18) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta
Informace:
 Po opravě vodovodní přípojky do kulturního domu bude vyspravena točna, vnitřní
vodoinstalace v KD začně v nejbližší době řešit pan Tlamka.

Místostarosta
Informace:
 26. 4. 2015 se uskuteční závody horských kol v naší obci, ostatní termíny byly
nevyhovující, počítá s pomocí SDH a AC při zajištění pořadatelské služby.
Gustav Grün
 Vznesl dotaz, zda se plánuje strojové čistění komunikací po zimě.
Starosta odpověděl: letos máme příslib ze ZD Skály, mají nový čistící vůz.
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Ing. Luboš Horák
Informace:
 Na internetových stránkách obce Suchý jsou detailně vypsány uzavírky mezi
Benešovem a Žďárnou.

PaedDr. Eva Tichá
Informace:
 17. 3. 2014 bude v knihovně probíhat výměna nábytku, znovuotevření knihovny se
plánuje 25. 3. 2015.

Josef Jakubů
 Vznesl připomínku, zda by bylo možné k určitému bodu, o kterém se hlasuje na
zasedání, dostat konkrétní informace, alespoň k bodům, kde se řeší investiční akce.
Starosta odpověděl: informace jsou vždy poskytnuty, každý zastupitel má právo přijít
a nechat si cokoliv objasnit.

PaedDr. Eva Tichá
Vznesla připomínku, že ji informace poskytované pro rozhodnutí stačí. Zbytek je
schopna si obstarat.
ad 19) Ukončení zasedání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:55 h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva Kontrolního výboru
3) Zpráva Finančního výboru
4) Návrh smlouvy o dílo „Výstavba technické a dopravní infrastruktury pro novostavby RD
v obci Okrouhlá“ – vrchní stavba komunikace
5) Žádost AC a návrh smlouvy na finanční příspěvek AC sportovnímu oddílu Okrouhlá na
nákup žacího stroje
6) Návrhy rozpočtového opatření č. 1 a 2/2015
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7) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru – ŘK farnost Benešov
8) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC sportovnímu oddílu Okrouhlá
9) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá
10) Návrh OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Okrouhlá
11) Návrh OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Okrouhlá
12) Žádost a posouzení návrhu na změnu územního plánu Okrouhlá pořizovatelem (MěÚ
Boskovice)

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 3. 2015

Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Mgr. Michaela Martinková v.r. dne 18. 3. 2015

Jakubů Josef v.r.

dne 18. 3. 2015

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 18. 3. 2015

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 18. 3. 2015
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VÝPIS Z USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 10. 3. 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

návrh smlouvy o dílo mezi obcí Okrouhlá a Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.,

Za školou 379,798 48 Protivanov, IČ: 433 89 554 na zhotovení díla „Výstavba
Technické a dopravní infrastruktury pro novostavby RD v obci Okrouhlá“ – vrchní
stavba komunikace za nabídkovou cenu 855.508,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy tvoří
přílohu č.2 zápisu.
7.2

návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku AC sportovnímu oddílu Okrouhlá
na nákup žacího stroje v celkové výši 357.555,- Kč.

8.2 rozpočtová opatření č. 1, 2/2015.
9.2 návrh Smlouvy 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. Návrh Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Okrouhlá a
Římskokatolické farnosti Benešov u Boskovic, se sídlem: Benešov 54, 679 53,
IČ: 66545412 tvoří přílohu zápisu z RO.
10.2

návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC sportovnímu oddílu Okrouhlá
v celkové výši 31.500,-Kč.

11.2

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

12.2

návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Okrouhlá.
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13.2

návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci Okrouhlá.

14.2. návrh zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/1991 o veřejném pořádku.
16.2

návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
(dále jen „Svazek“) projednaný předsednictvem Svazku dne 9. 2. 2015,
pouze v případě vypuštění čl. 5 v příloze č. 1.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
15.2

v souladu s ustanovením § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), o pořízení změny č. 1 Územního plánu Okrouhlá
na základě žádosti pana Libora Minxe, nar. 25. 1. 1984, bytem Okrouhlá 10.

Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3 uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Okrouhlá a Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.,

Za školou 379,798 48 Protivanov, IČ: 433 89 554 na zhotovení díla „Výstavba
technické a dopravní infrastruktury pro novostavby RD v obci Okrouhlá“ – vrchní
stavba komunikace za nabídkovou cenu 855.508,-Kč bez DPH, ve schváleném znění.
T: 20. 3. 2015
O: Starosta

7.3

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku AC sportovnímu oddílu Okrouhlá
na nákup žacího stroje v celkové výši 357.555,- Kč.
T: 10. 4. 2015
O: starosta

9.3 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: 10. 4. 2015
O: starosta
10.3

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru AC sportovnímu oddílu Okrouhlá
v celkové výši 31.500,-Kč.
T: 10. 4. 2015
O: starosta
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11.3

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové výši 25.000,Kč.
T: 10. 4. 2015
O: starosta

12.3

vyhlásit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Okrouhlá na úřední desce OÚ Okrouhlá a předložit
schválené znění MVČR.
T: ihned
O: starosta

13.3

vyhlásit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Okrouhlá na úřední desce OÚ Okrouhlá a
předložit schválené znění MVČR.
T: ihned
O: starosta

14.3

vyvěsit zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/1991, o veřejném pořádku na úřední
desce OÚ.
T: ihned
O: starosta

15.3

předložit žádost o změnu č. 1 územního plánu za účelem předpokládané výstavby
rodinného domu na pozemcích 753/1, 753/2 a 802/7 pana Libora Minxe,
nar. 25. 1. 1984, bytem Okrouhlá 10, pořizovateli ÚP.
T: 3. 4. 2015
O: starosta

Zastupitelstvo obce zmocňuje:
16.3. Ing. Bronislava Šamšulu (starostu obce) k hlasování o tomto návrhu a jeho případných
změnách na Valné hromadě Svazku.
T: Valná hromada svazku
O: starosta
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Ověřovatelé:

Mgr. Michaela Martinková v.r. dne 18. 3. 2015

Josef Jakubů v.r.

dne 18. 3. 2015

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 18. 3. 2015

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 18. 3. 2015
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