ZÁPIS
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného
dne 9. 6. 2015 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123

Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů.
Omluven: Luděk Pukl.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Kontrola úkolů
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Dotazy a připomínky občanů

6) Návrh dodatku k předkupní smlouvě - Melkov I
7) Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2014
8) Závěrečný účet obce za rok 2014
9) Návrh pravidel rozpočtových opatření schvalovaných Radou obce Okrouhlá
10) Rozpočtová opatření č. 3, 4, 5, 6/2015
11) Návrh stanovení odměn neuvolněným členům Z0
12) Různé
13) Podněty a připomínky členů ZO
14) Ukončení zasedání

ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 3. 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 2. zasedání ZO ověřili pan Josef Jakubů a paní Mgr. Michaela Martinková 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: Gustav Grün, Petr Kužel.
Hlasování: 14 pro – schváleno
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Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Milan Blažek, Ing. Milan Havlíček.
Hlasování: 14 pro – schváleno
ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 9. 6. 2015 byly následující úkoly splněny nebo je třeba
ještě plnit s odůvodněním:

10. 3. 2015
6.3. 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
Splněno
7.3. 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
Splněno
9.3. 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
Splněno
10.3. ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru AC sportovnímu oddílu
Okrouhlá
v celkové výši 31.500,-Kč.
T: 10. 4. 2015
O: starosta
Splněno
11.3. ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové výši
25.000,-Kč.
T: 10. 4. 2015
O: starosta
Splněno
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12.3. 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
Splněno
13.3. 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
Splněno
14.3. ZO ukládá vyvěsit zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/1991, o veřejném pořádku na
úřední desce OÚ.
T: ihned
O: starosta
Splněno
15.3. 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
Splněno
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. 6. 2015.
Zprávu přednesl předseda Ing. Luboš Horák.
Zápis - viz příloha č. 2.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:
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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 3. 6. 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
Ing. Tichý Josef – jménem členů zásahové jednotky poprosil o podporu zastupitelů při
schvalování dotace pro JSDH na novou hasičskou stříkačku, stará stříkačka už je ve špatném
stavu, vozidlo je technicky zastaralé.
p. Dvořák P. – vznesl dotaz k návštěvě obce hejtmanem Jihomoravského kraje, o jakých
problémech se mluvilo.
Starosta odpověděl: na jednání byla přítomna část rady, velitel JSDH, pan hejtman byl
seznámen se situací v obci, jednalo se především o přivaděči vody a stavu komunikací
v severní části okresu Blansko, byla nám přislíbena dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,
dotace byla již schválena radou Jihomoravského kraje.

ad 6) Návrh dodatku k předkupní smlouvě - Melkov I
Na obec Okrouhlou se obrátilo 5 stavebníků (Jeniš, Kužel, Zemánek, Křížovi a Sychra)
s žádostí o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, ve kterém
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bude vypuštěna v čl. III. povinnost zapsat na katastrálním úřadě rozestavěnou stavbu.
Následně by pak mohlo dojít k odkupu pozemku.
Od 1. ledna 2014 platí nový Občanský zákoník, podle kterého rozestavěnou stavbu nelze
zapsat. Pro tyto stavebníky je to tedy tzv. nesplnitelná podmínka.
Lze tu uplatnit tzv. právo stavby na cizím pozemku se zapsáním na katastrálním úřadě. Avšak
s tímto institutem při uzavírání hypotečního úvěru dnes pracují jen dvě banky – ČSOB a
Hypoteční banka. Zástavu pozemku požadují ostatní bankovní domy.
Pokud bude uzavřen dodatek ke smlouvě, může dojít k rychlému odkupu pozemku a
stavebníci jej mohou dát do zástavy.
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy viz příloha č. 4.

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh Dodatku 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,
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,
680 01 Boskovice, manžely panem Janem Křížem, r. č. 821210/3746, bytem Okrouhlá
63, okr. Blansko a paní Hanou Křížovou, r. č. 855715/5794, bytem Okrouhlá 63, okr.
Blansko a dále panem Antonínem Sychrou, r. č.: 790301/3745, bytem Vratíkov 36,
680 01 Boskovice,
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,
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,
680 01 Boskovice, manžely panem Janem Křížem, r. č. 821210/3746, bytem Okrouhlá
63, okr. Blansko a paní Hanou Křížovou, r. č. 855715/5794, bytem Okrouhlá 63, okr.
Blansko a dále panem Antonínem Sychrou, r. č.: 790301/3745, bytem Vratíkov 36,
680 01 Boskovice,
T: 30. 7. 2015
O: starosta
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel – schváleno
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ad 7) Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2014
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví – novela č. 239/2012 vznikla mimo jiné
obci povinnost schválit účetní závěrku obce Okrouhlá za rok 2014.
Výsledek hospodaření obce za rok 2014 dosáhl +1.217.478,09 Kč.
Zůstatky na bankovních účtech k 31.12 2014 jsou: běžný účet 7.221.929,97 Kč, terminovaný
účet 3.010.461,71 Kč, účet u ČNB 244.137,56 Kč.
Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha), protokol o schválení účetní závěrky
viz příloha č. 5.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2014
sestavenou ke dni 31. 12. 2014 bez výhrad.

Hlasování: 14 pro - schváleno

ad 8) Závěrečný účet obce za rok 2014
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů, dle § 17 bude předložen Zastupitelstvu obce Okrouhlá
k projednání závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2014.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 ze dne 9. 3. 2015.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření.
Kontrolou profilu zadavatele bylo zjištěno, že smlouva o dílo „ Sportovní hřiště pro malé
fotbalisty, hasiče, běžce a mládež v Okrouhlé“ včetně dodatku nebyla na tomto profilu
zveřejněna. Nebylo postupováno v souladu s ust. § 147 a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014). Výše
uvedená smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 byla dodatečně zveřejněna na profilu zadavatele
dne 8.10.2014.
Obec Okrouhlá přijala systémové opatření k nápravě zjištěných chyb (tj. včasné uveřejňovaní
veřejných zakázek nad 500 tis. Kč na profilu zadavatele).
Závěrečný účet viz příloha č. 6.
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Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením obce Okrouhlá za rok
2014 s výhradou,
3) ZO přijímá systémové opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, spočívajících
v dodržování ust. § 147 a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
4) ZO schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Okrouhlá k 31. 12.
2014.
Hlasování: 14 pro - schváleno

ad 9) Návrh pravidel rozpočtových opatření schvalovaná Radou obce Okrouhlá
Zastupitelstvo obce 15. 12. 2010 vymezilo RO provádět rozpočtová opatření ve věcech
účelově vázaných finančních prostředků (transferů) vždy ve stejné výši v příjmech i ve
výdajích. Dále ZO 7. 06. 2011 udělilo RO souhlas k provedení nezbytných rozpočtových
opatření za období od posledního zasedání ZO v příslušném kalendářním roce do konce
příslušného kalendářního roku až do výše 100 tis. Kč ve výdajích z jednotlivé položky. Při
schvalování dotací provádět rozpočtová opatření v celkové výši dotace, přičemž příjmy i
výdaje musí být ve stejné výši.
Audit za rok 2014 prováděný KrÚ Jihomoravského kraje nám doporučil upřesnit tuto
pravomoc zejména ve výdajích. Příjmová část je neovlivnitelná.
Je potřeba ještě tento systém zpřesnit a to tak, že se dá pravomoc RO provádět rozpočtová
opatření až do výše 100 tis. Kč ve výdajích z jednotlivého paragrafu. V případě schvalování
dotací provádět rozpočtová opatření v celkové výši dotace, kdy příjmy i výdaje musí být opět
ve stejné výši.
Přijatá rozpočtová opatření budou předložena ZO vždy při prvním následujícím zasedání.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO revokuje své usnesení ze dne 15. 12. 2010 pod bodem 7. 2. a 7. 3. a usnesení ze
dne 7. 6. 2011 pod bodem 7.2 a 7.3.,
3) ZO schvaluje pravomoc radě obce provádět rozpočtová opatření až do výše 100 tis. Kč
ve výdajích z jednotlivého paragrafu,
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4) 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,
5) ZO ukládá předložit vždy na nejbližším veřejném zasedání rozpočtová opatření k
dodatečnému projednání.
T: trvale
O: starosta
Hlasování: 14 pro - schváleno

ad 10) Rozpočtová opatření č. 3, 4, 5, 6/2015
V rozpočtovém opatření č. 3 je ve výdajové části výdaj na zaplacení nákladů na zpracování
projektu Boží muka.
V rozpočtovém opatření č. 4 je ve výdajové části výdaj na zaplacení nákladů veřejnosprávní
smlouvy – právní ochrana dětí s městem Boskovice.
V rozpočtovém opatření č. 5 je v příjmové části příjem z prodeje dřeva, ve výdajové části
výdaj na výsadbu zeleně, nákup motorového postřikovače, náklady na opravu dešťové
kanalizace na ulici v lokalitě u Pazderny, náklady na sběr nebezpečného odpadu.
V rozpočtovém opatření č. 6 je v příjmové části příjem investiční dotace na JSDH, boží muka,
dotace na VPP, vrácení příspěvku AC, ve výdajové části výdaje spojené s dotací JSDH
a výdaje na VPP a předpokládanou rekonstrukci dvou místních komunikací (Kužel –
Tlamkovi a Tlamkovi – Kejíkovi). Jedná se o projekční cenu, která bude zpřesněna
výběrovým řízením.
Schválení rozpočtových opatření č.3,4,5/2015 je v pravomoci RO.
Schválení rozpočtového opatření č.6/2015 je v pravomoci ZO.
Přílohou č. 7 jsou návrhy rozpočtových opatření č. 3,4,5, 6/2015.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 3,4,5, 6/2015.
Hlasování: 14 pro - schváleno

8

ad 11) Návrh stanovení odměn neuvolněným členům Z0 v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n), zákona o obcích a dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb.
Na základě platnosti nařízení vlády č.52/2015, kterým se mění NV č. 37/2003 Sb. v platném
znění, které je v účinnosti od 1. 4. 2015, byl předložen návrh na úpravu odměn neuvolněným
členům ZO. Vzhledem k současným a předpokládaným změnám přílohy č. 1 k nařízení vlády,
k odměňování členů zastupitelstev, bylo doporučeno přejít od pevně stanovených částek na
procentuální částky vypočtené z max. výšek odměn.
Podle staré přílohy č.459/2013 byly částky nastaveny takto:
Místostarosta: 2500,-Kč – 16,3%, člen RO: 1000,-Kč – 77%, člen ZO: 380,-Kč – 83%,
předseda výboru kontrolního, finančního: 700,-Kč – 66%.
Podle predikce naplňování státního rozpočtu v letošním roce a tím i postupného naplňování
obecního rozpočtu prostřednictvím sdílených daní bylo doporučeno tento návrh předložit ZO
k projednání. V případě schválení ZO by došlo ke zvýšení od 1. července 2015.
Návrh na odměnu neuvolněného člena ZO:
a) Neuvolněný místostarosta
pevná složka
7.772,- Kč
příplatek za počet obyvatel 8.100,- Kč
-----------------------------------------------Měsíční odměna celkem
15.872,- Kč
Návrh 32%

což představuje 5.079,-Kč

b) člen RO
pevná složka
1.159,- Kč
příplatek za počet obyvatel
186,- Kč
-----------------------------------------------Měsíční odměna celkem
1.345,- Kč
Návrh 80%

což představuje 1.076,-Kč

c) člen ZO
pevná složka
290,- Kč
příplatek za počet obyvatel
186,- Kč
------------------------------------------------Měsíční odměna celkem
476,-Kč
Návrh 85%

což představuje 405,-Kč

d) předseda výboru kontrolního, finančního
pevná složka
911,- Kč
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příplatek podle počtu obyvatel 186,- Kč
-------------------------------------------------Měsíční odměna celkem
1.097,- Kč
Návrh 70%

což představuje 768,-Kč

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 32% maximálně
možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.37/2003 Sb., v platném znění/ve znění
pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována od 1. 7. 2015,
3) ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 80% maximálně možné výše dle přílohy č. 1
nařízení vlády č.37/2003 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších předpisů. Odměna bude
poskytována od 1. 7. 2015 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání rady obce,
jejíž se zúčastnil,
4) ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 85% maximálně možné výše dle
přílohy č. 1 nařízení vlády č.37/2003 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších předpisů.
Odměna bude poskytována od 1. 7. 2015 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil,

5) ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon
funkce předsedy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva ve výši 70% maximálně
možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.37/2003 Sb., v platném znění/ve znění
pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována od 1. 7. 2015 a v případě náhradníka ode
dne zvolení do funkce předsedy,
6) ZO v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Hlasování: 11 pro, 3 se zdrželi - schváleno
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ad 12) Různé
Nebylo

ad 13) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta
Informace:
 Obec v letošním roce uspěla ve všech podaných žádostech o dotaci, čekáme pouze na
podpisy smluv.
 Byly ukončeny práce v lese.
 Chtěli bychom vydláždit část chodníků u kontejnerů v ulici U Pazderny.
 Bude instalován další koš na psí exkrementy.
 Dokončujeme stavbu Melkov I (komunikace a veřejné osvětlení) podle projektové
dokumentace.
 16. června čekáme nabytí právní moci Stavební povolení - rekonstrukce místních
komunikací, v letošním roce budeme dělat rekonstrukci úseku A a B (od Kuželů po
Tlamkovi a směrem k Benešovu), úsek C se zatím neplánuje, příští rok bychom na
tento úsek chtěli požádat o dotaci.
 Střednědobým plánem je také přivaděč pitné vody.
 Máme dva zájemce o staré hasičské auto, dále se podařilo prodat PS 12, a bude
zásahové jednotce stažen rozpočet, kvůli prostředkům na dokrytí nákupu nového
hasičského auta.
Ing. Horák Luboš
Informace:
 V průběhu 14 dnů vyjde další číslo Okrouhleckého listu.
 Navrhl, zda se neuvažuje o zastřešení kontejnerů na tříděný odpad, aby nebyly
kontejnery přímo vidět.
 Prosí, zda by šlo domluvit sečení dvou stavebních pozemků v lokalitě U Pazderny.

Gustav Grün
 Připomíná jako předseda finančního výboru, že na běžném účtu je méně peněz, než
bylo (způsobeno investičním příspěvkem Svazku VAK). Apeloval na to, aby každý ze
zastupitelů přemýšlel, na co se tyto prostředky používají.
 Vznesl dotaz, že někteří občané ve střední části obce mají problém s tlakem vody.
Starosta odpověděl: s některými občany byla již vzniklá situace řešena, bylo
provedeno kontrolní měření na vstupu na vodovodní přípojce a byla jim dána
doporučení, co si mají udělat za opatření.
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Josef Novák
Informace:
 V sobotu v ulici směrem k Melkovu netekla voda, někteří hasiči byli u zvonice
napojeni na hydrant. Prosí o zabezpečení, aby se tato situace již neopakovala.
ad 14) Ukončení zasedání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:10 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva Kontrolního výboru
3) Zpráva Finančního výboru
4) Návrh dodatku k předkupní smlouvě - Melkov I
5) Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha), Protokol o schválení účetní
závěrky
6) Závěrečný účet obce
7) Návrhy rozpočtových opatření č. 3,4,5, 6/2015

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 6. 2015

Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Petr Kužel v.r.

dne 17. 6. 2015

Gustav Grün v.r.

dne 17. 6. 2015

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 17. 6. 2015

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 17. 6. 2015
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VÝPIS Z USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 9. 6. 2015 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 Dodatku 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,
panem Pavlem Zemánkem, r. č. 831128/3750, bytem Okrouhlá 101, okr. Blansko,
68001 Boskovice, panem Karlem Jenišem, r. č. 880916/4100, bytem Legionářská
2094/3, 680 01 Boskovice, manžely panem Janem Křížem, r. č. 821210/3746, bytem
Okrouhlá 63, okr. Blansko a paní Hanou Křížovou, r. č. 855715/5794, bytem Okrouhlá
63, okr. Blansko a dále panem Antonínem Sychrou, r. č.: 790301/3745, bytem
Vratíkov 36, 680 01 Boskovice,

7.2

účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2014 sestavenou
ke dni 31. 12. 2014 bez výhrad.

8.2

vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením obce Okrouhlá za rok 2014
s výhradou,

8.4

inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Okrouhlá k 31. 12. 2014.

9.3

pravomoc radě obce provádět rozpočtová opatření až do výše 100 tis. Kč
ve výdajích z jednotlivého paragrafu,

9.4

pravomoc Radě obce v případě schvalování dotací provádět rozpočtová opatření
v celkové výši dotace, přičemž příjmy i výdaje musí být ve stejné výši,

10.2

rozpočtová opatření č. 3,4,5, 6/2015.
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Zastupitelstvo obce 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,
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,
680 01 Boskovice, manžely panem Janem Křížem, r. č. 821210/3746, bytem Okrouhlá
63, okr. Blansko a paní Hanou Křížovou, r. č. 855715/5794, bytem Okrouhlá 63, okr.
Blansko a dále panem Antonínem Sychrou, r. č.: 790301/3745, bytem Vratíkov 36,
680 01 Boskovice,

6.3

T: 30. 7. 2015
O: starosta
předložit vždy na nejbližším veřejném zasedání rozpočtová opatření k dodatečnému
projednání.
T: trvale
O: starosta

9.5

Zastupitelstvo obce přijímá:
systémové opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, spočívajících v dodržování
ust. § 147 a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

8.3

Zastupitelstvo obce revokuje:
své usnesení ze dne 15. 12. 2010 pod bodem 7. 2. a 7. 3. a usnesení ze dne 7. 6. 2011
pod bodem 7.2 a 7.3.,

9.2

Zastupitelstvo obce stanovuje:
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 32% maximálně
možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.37/2003 Sb., v platném znění/ve znění
pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována od 1. 7. 2015,

11.1

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena rady obce ve výši 80% maximálně možné výše dle přílohy č. 1
nařízení vlády č.37/2003 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších předpisů. Odměna
bude poskytována od 1. 7. 2015 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání rady
obce, jejíž se zúčastnil,

11.2
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v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 85% maximálně možné výše dle přílohy
č. 1 nařízení vlády č.37/2003 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších předpisů. Odměna
bude poskytována od 1. 7. 2015 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil,

11.3

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
předsedy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva ve výši 70% maximálně možné
výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.37/2003 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších
předpisů. Odměna bude poskytována od 1. 7. 2015 a v případě náhradníka ode dne
zvolení do funkce předsedy,

11.4

v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

11.5

Ověřovatelé:

Petr Kužel v.r.

dne 17. 6. 2015

Gustav Grün v.r.

dne 17. 6. 2015

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 17. 6. 2015

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 17. 6. 2015
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