ZÁPIS
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 8. 3. 2016 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123

Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva finančního výboru
5) Dotazy a připomínky občanů
6) Návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku
7) Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2017-2019
8) Návrh smlouvy o finančním daru AC
9) Návrh smlouvy o finančním daru SDH
10) Návrh smlouvy o finančním daru ŘK farnost Benešov
11) Návrh kupní smlouvy Polívka
12) Návrh kupní smlouvy Vaněrek
13) Rozpočtová opatření č.12/2015 a č.1/2016
14) Různé
15) Podněty a připomínky členů ZO
16) Ukončení zasedání
ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 7. 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 15 členů ZO, tzn., byla
přítomna nadpoloviční většina členů ZO, a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně
se usnášet.
Zápis z 6. zasedání ZO ověřili Ing. Luboš Horák a PaedDr. Eva Tichá a nevznesli k zápisu
připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem.
Hlasování o návrhu programu: 15 pro - schváleno.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Ing. Milan Havlíček a Gustav Grün.
Hlasování: 15 pro - schváleno.
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Josef Jakubů a PaedDr. Eva Tichá.
Hlasování: 15 pro - schváleno.

ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 8. 3. 2016 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, bytem Okrouhlá, okr. Blansko,
panem Pavlem Zemánkem, bytem Okrouhlá, okr. Blansko, 680 01 Boskovice,
panem Karlem Jenišem, , bytem Legionářská, 680 01 Boskovice, manžely panem Janem
Křížem, bytem Okrouhlá, okr. Blansko a paní Hanou Křížovou, bytem Okrouhlá, okr.
Blansko a dále panem Antonínem Sychrou, bytem Vratíkov, 680 01 Boskovice,
T: 30. 7. 2015
O: starosta
Dosud neprojevil zájem p. Zemánek
8. 12. 2015
6.3. 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
Splněno
7.3. ZO ukládá uzavřít smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence mezi
obcí Okrouhlá a městem Boskovice.
T: 29. 1. 2016
O: starosta
Splněno
10.3. 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., Okrouhlá, 680 01 Boskovice.
T: 29. 1. 2016
O: starosta
Splněno
11.3. 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, 680 01 Boskovice.
T: 29. 1. 2016

O: starosta
Splněno
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
Hlasování: 15 pro - schváleno.

ad 3) Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor provedl kontrolu 24. 2. 2016.
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: 15 pro - schváleno.

ad 4) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu 2. 3. 2016.
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: 15 pro - schváleno.

ad 5) Dotazy a připomínky občanů
nebyly
ad 6) Návrh smlouvy o bezúplatném převodu na SVAK měst a obcí
Obec touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k nemovitým věcem - majetek
popsaný v čl. I. této smlouvy v celkové evidenční pořizovací hodnotě 3 895 783,44 Kč se
všemi součástmi a příslušenstvím na Svazek a Svazek tyto nemovité věci (dále jen „majetek“)
do svého vlastnictví přijímá.
Majetek Obce se touto smlouvou bezúplatně převádí na Svazek k provozování jeho hlavní a
vedlejší činnosti v souladu s platnými předpisy tak, aby bylo dosaženo účelu, ke kterému je
Svazek založen, to je zejména zajištění dodávek pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
a obnova a rozvoj vodovodů a kanalizací.
Svazek se zavazuje, že se bude o převáděný majetek starat odborně s péčí řádného hospodáře,
udržovat ho v provozuschopném stavu, majetek udržovat a opravovat na vlastní náklady,
provádět na majetku investice.
Podpisem této Smlouvy o bezúplatném převodu se ukončují účinnosti Smlouvy o vkladu
majetku z 5. 11. 2008 uzavřených mezi Obcí Okrouhlá a “Svazkem vodovodů a kanalizací“
měst a obcí.
Přílohou č. 4 je návrh smlouvy o bezúplatném převodu na SVAK měst a obcí.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Okrouhlá
a SVAK měst a obcí do majetku Svazku,
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Okrouhlá
a SVAK měst a obcí do majetku Svazku.
T: 31. 3. 2016
O:starosta
Hlasování: 15 pro – schváleno - schváleno.
ad 7) Rozpočtový výhled obce Okrouhlá na roky 2017-2019
Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019 je navrhován jako přebytkový bez zapojení rezerv
z minulých let s tím, že rezervy budou zapojovány pouze v rámci investic. Oproti minulým
letům jsou posilovány příjmy. Jedná se o upřesněný výhled dle nové metodiky.
Přílohou č. 5 je návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2017 - 2019

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2017- 2019.
Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel - schváleno.

ad 8) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC
Na zasedání RO č. 18/2016 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 dar obce. Důvodem je volnější nakládání
s penězi, poněvadž příspěvek (dotace) je účelový. Jelikož se jedná o dar přesahující částku
10.000,-Kč, rozhodnutí přísluší ZO.
V příloze č. 6 je návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové
výši 32.500,-Kč,
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši
32.500,-Kč.
T: 31. 3. 2016
O: starosta
Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel - schváleno.

ad 9) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá
Na zasedání RO č. 18/2016 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. Jelikož se jedná o dar přesahující částku 10.000,-Kč, rozhodnutí přísluší
ZO.
V příloze č. 7 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 23.000,-Kč,
3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové
výši 23.000,-Kč.
T: 31. 3. 2016
O: starosta
Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel - schváleno.

ad 10) Finanční dar – ŘK farnost Benešov
Je předkládán návrh na udělení finančního daru obce Okrouhlá Římskokatolické farnosti
Benešov u Boskovic na nutné opravy majetku. Doporučuji neudělovat finanční příspěvek, ale
dar obce. Důvodem je volnější nakládání s penězi, poněvadž příspěvek je účelový.
Navržená částka je uvedena v rozpočtu obce.
Přílohou č. 8 je návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru ŘK Benešov.

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
Římskokatolické farnosti 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 ZO,

3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč
Římskokatolické farnosti Benešov u Boskovic, se sídlem: Benešov 54, 679 53, IČ:
66545412.
T: 31. 3. 2016
O: starosta
Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel - schváleno.

ad 11) Návrh kupní smlouvy Polívka
Záměr prodeje pozemku byl schválen na 17. zasedání RO dne 20. 1. 2016. Záměr obce pozemek
prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním
zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemek v lokalitě „Na Melkov“.
Navrhovaná cena je za m2 150,-Kč s tím, že pro místní obyvatele je tato cena snížena o 1/3 na 100,Kč, kteří se angažují ve prospěch obce v kulturním, společenském, sportovním a pracovním úseku.
Návrh smlouvy byl projednán a schválen RO č. 18/2016 dne 17. 2. 2016. Součástí st. pozemku je el.
rozvaděč ER 212, který je zřízen na hranici uvedeného pozemku.
Přílohou č. 9 jsou návrhy kupních smluv na pozemek a el rozvaděč ER 212.
Diskuze:
Kužel – nesouhlasí s financováním pozemku, navrhuje prodat pozemek za 150 Kč/m2, místo
navrhovaných 100 Kč/m2.
Starosta odpověděl – pozemek se prodává za stejných podmínek, jako před čtyřmi lety, navíc je
tady problém s dodržením dotačních podmínek z MMR na Melkov I. Hrozí nebezpečí, že by obec
musela vracet 50.000 Kč a odvody s tím spojené, protože někteří zřejmě nebudou schopni dodržet
podmínky smlouvy a zkolaudovat do roku 2018.
Pukl – navrhovaná cena pozemku byla 150 Kč/m2, nesouhlasí se snížením ceny na 100 Kč/m2 pro
místní obyvatele, kteří se angažují ve prospěch obce.
Starosta odpověděl – postupuje se podle stejných pravidel, jako v minulosti. ZO může
stanovit a schválit cenu, jakou chce.
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. 96/64 o výměře 973 m2,
v k. ú. Okrouhlá u Boskovic 97.300,-Kč (cena 100,- Kč za 1 m2) a jednorázový poplatek 32.500,Kč za zbudování inženýrských sítí (vodovod, elektřina, kanalizace dešťová, kanalizace splašková)
ke hranici prodávaného pozemku, panu Kamilu Polívkovi, Okrouhlá, 680 01 Boskovice,
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného p. č. 96/64 o výměře 973 m2,
v k. ú. Okrouhlá u Boskovic 97.300,-Kč (cena 100,- Kč za 1 m2) a jednorázový poplatek 32.500,Kč za zbudování inženýrských sítí (vodovod, elektřina, kanalizace dešťová, kanalizace splašková)
ke hranici prodávaného pozemku, panu Kamilu Polívkovi, Okrouhlá, 680 01 Boskovice.

T: 31. 3.2016
O: starosta
4) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy s panem Kamilem Polívkou, Okrouhlá,
680 01 Boskovice na el. rozvaděč ER 212 za cenu 8.293,-Kč,
5) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu s panem Kamilem Polívkou, Okrouhlá,
680 01 Boskovice na el. rozvaděč ER 212 za cenu 8.293,-Kč.
T: do 1. 4. 2016
O: Starosta
Hlasování: 12 pro, 1proti, 2 se zdrželi - schváleno.

ad 12) Návrh kupní smlouvy Vaněrek
Záměr prodeje části parcely č. 450/98 v k. ú. Okrouhlá byl schválen na 10. zasedání RO dne
9. 7. 2015. Během vyvěšení záměru na ÚD nebyly připomínky, proto je RO předkládán návrh
smlouvy k projednání. Později, mimo lhůtu se vyjádřil negativně k prodeji výbor SDH.
Geometrický plán však citlivě řeší plochy pro zájmovou činnost. Návrh smlouvy byl
projednán a schválen RO č. 17/2016 dne 20. 1. 2016.
Přílohou č. 10 je návrh kupní smlouvy Vaněrek
Diskuze:
Starosta – výbor SDH nesouhlasí s prodejem pozemku, byly vzneseny další připomínky
k šířce prodávaného pozemku, do geometrického plánu jsme tyto požadavky zohlednili, před
dnešním zasedáním vyvstaly další připomínky k novému zaměření pozemku, tento bod
nebudeme stahovat z jednání, budeme se snažit dojít ke kompromisu a následně bychom
navrhli nové usnesení.
Ing. Havlíček – vznesl další připomínku k šířce pozemku, je potřeba, aby si obec v tomto
prostoru zachovala větší průjezdnou šířku než je navrhovaná, pořádají se tam různé akce, do
budoucna by to mohl být problém.
Mgr. Tichá - prosí za pana Horáka o upravení geometrického plánu, kterému by se prodejem
části pozemku panu Vaněrkovi dle přeloženého geometrického plánu zkomplikoval přístup na
jeho pozemek.
Pukl – nesouhlasí s prodejem pozemku za podmínek, které mu byly předloženy.
Kužel – vznesl připomínku, aby byl zachován celkový přístup k výletišti, v minulosti se tam
stavěl startovací oblouk, startoval se zde pohár Drahanské vrchoviny, není rozumné to
v těchto místech zužovat. Výletiště se využívá k několika veřejným a soukromým akcím.
Jakubů – na radě se projednával odprodej části pozemku, výbor SDH se do konce září
nevyjádřil, proto se udělal geometrický plán.
Ing. Tichý – přednesl sdělení SDH Okrouhlá k projednávanému prodeji části pozemku p.
č.450/98 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic viz příloha.
Grün – vznesl připomínku, že nevidí důvod neprodat pozemek p. Vaněrkovi, když se tam o
ty pozemky stará.

Jakubů navrhl, aby odprodávaná část pozemku p. č. 450/98 byla z bodu 284-644 na rozmezí
pozemků 450/91, 450/92, 450/93 a 450/98 a hranice podél lesní cesty stanovena při místním
šetření ve středu 16. 3. 2016 v 17:00hod na místě samém.
Předložen protinávrh na usnesení, o kterém bylo prvně hlasováno:
1) ZO souhlasí s prodejem části pozemku p. č.450/98.
Hlasování: 13 pro, 2proti, - schváleno

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

2) ZO bere na vědomí předložený materiál.
3) ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 450/98 panu Vaněrkovi, bytem Ludvíka
Vojtěcha, 680 01 Boskovice,
4) ZO neschvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku z p. č. 450/98,
označeného dle geometrického plánu č. 367-1 1223/2015 pod novým p. č. 450/123 o
výměře 1025 m2, v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 20.500,-Kč
panu Vaněrkovi, bytem Ludvíka Vojtěcha, 680 01 Boskovice
5) ZO ukládá zpracovat nový geometrický plán – narovnání levé hranice z bodu 284-644

na rozmezí pozemku 450/91,450/92,450/93 a 450/98, podél lesní cesty stanovit novou
šířku pozemku dle místního šetření.
T: 31. 3. 2016
O: starosta
Hlasování: 13 pro, 1proti, 1 se zdržel - schváleno
ad 13) Návrh na rozpočtové opatření č. 12/2015 a č. 1/2016
V rozpočtovém opatření č. 12/2015 je v příjmové části snížen příjem dotace z JMK (dotace na
vodovod a požární vozidlo), ve výdajové části vrátka na vodovod, výdaje SPOZ a osvětlení
zvonice.
Schválení rozpočtového opatření č.12/2015 je v pravomoci RO a je předkládáno
k dodatečnému projednání na řádném zasedání ZO.
V rozpočtovém opatření č. 1/2016 je ve výdajové části náklad na projektovou dokumentaci
„Výstavba IS Melkov II etapa“. Výdaj je v souladu s platně uzavřenou smlouvou a dále pak
výdaj na projektovou dokumentaci na hasičskou zbrojnici.
Schválení rozpočtového opatření č.1/2016 je v pravomoci ZO.

Přílohou č. 11 - návrh rozpočtového opatření č. 12/2015 a č. 1/2016.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtových opatření č. 12/2015 a č. 1/2016.
Hlasování: 15 pro - schváleno

ad 14) Různé
Nebylo

ad 15) Podněty a připomínky členů ZO
Jakubů – navázal na bod 12 schváleného programu, problém s geometrickým zaměřením,
někdo ho musel zaplatit, teď se bude muset přepracovat a zaplatit znovu, chtělo by určit
nějakou zodpovědnou osobu, navrhuji, aby alespoň záměry prodeje schvalovalo zastupitelstvo
obce.
Starosta odpověděl: záměry jsou ve zbytkové pravomoci rady obce, ale podle zákona si toto
může vyhradit i zastupitelstvo obce, proces ale bude pomalejší.
Ing. Hložek – byl vyzván p. Grenarem, jedná se o parkování v ulici od Kuželových po
Tlamkovi, prosí o objasnění situace.
Ing. Horák – na přelomu března a dubna vyjdou noviny, prosí o příspěvky.
Kovář – proběhl další kontrolní den – přivaděč vody.

ad 15) Ukončení zasedání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:50 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva Kontrolního výboru
3) Zpráva Finančního výboru
4) Návrh smlouvy o bezúplatném převodu na SVAK měst a obcí
5) Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2017 – 2019
6) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC
7) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH
8) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru ŘK farnosti Benešov
9) Návrh kupní smlouvy Kamil Polívka
10) Návrh kupní smlouvy Vaněrek
11) Návrh rozpočtového opatření č. 12/2015 a č. 1/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 3. 2016

Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Havlíček v.r.

dne 16. 3. 2016

Gustav Grün v.r.

dne 16. 3. 2016

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 16. 3. 2016

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 16. 3. 2016

VÝPIS Z USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 8. 3. 2016 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 bezúplatném převodu majetku mezi obcí Okrouhlá a SVAK měst a
obcí do majetku Svazku,

7.2

návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky 2017- 2019.

8.2

návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši 32.500,-Kč,

9.2

návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové výši 23.000,-Kč,
návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Římskokatolické
farnosti 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 ZO,

10.2

návrh kupní smlouvy na prodej pozemku označeného p. č. 96/64 o výměře 973 m2,
v k. ú. Okrouhlá u Boskovic 97.300,-Kč (cena 100,- Kč za 1 m2) a jednorázový poplatek
32.500,-Kč za zbudování inženýrských sítí (vodovod, elektřina, kanalizace dešťová,
kanalizace splašková) ke hranici prodávaného pozemku, panu, Okrouhlá, 680 01
Boskovice,

11.2

návrh kupní smlouvy s panem Kamilem Polívkou, Okrouhlá 14, 680 01 Boskovice na
el. rozvaděč ER 212 za cenu 8.293,-Kč.

11.4

prodej části pozemku p. č. 450/98 panu Vaněrkovi, bytem Ludvíka Vojtěcha, 680 01
Boskovice,

12.3

13.2 návrh rozpočtových opatření č. 12/2015 a č. 1/2016.

Zastupitelstvo obce ukládá:
6.3 uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Okrouhlá
a SVAK měst a obcí do majetku Svazku.
T: 31. 3. 2016
O:starosta
8.3 uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru AC Okrouhlá v celkové výši 32.500,-Kč.
T: 31. 3. 2016
O: starosta
9.3 uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SDH Okrouhlá v celkové výši
23.000,-Kč.
T: 31. 3. 2016
O: starosta
10.3 uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Římskokatolické
farnosti Benešov u Boskovic, se sídlem: Benešov 54, 679 53, IČ: 66545412.
T: 31. 3. 2016
O: starosta
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného p. č. 96/64 o výměře 973 m2,
v k. ú. Okrouhlá u Boskovic 97.300,-Kč (cena 100,- Kč za 1 m2) a jednorázový poplatek
32.500,-Kč za zbudování inženýrských sítí (vodovod, elektřina, kanalizace dešťová,
kanalizace splašková) ke hranici prodávaného pozemku, panu Polívkovi, Okrouhlá, 680
01 Boskovice.
T: 31. 3.2016
O: starosta

11.3

11.5

uzavřít kupní smlouvu s panem Kamilem Polívkou, Okrouhlá 14, 680 01 Boskovice,
na el. rozvaděč ER 212 za cenu 8.293,-Kč.
T: do 1. 4. 2016
O: Starosta

12.5 zpracovat nový geometrický plán – narovnání levé hranice z bodu 284-644
na rozmezí pozemku 450/91,450/92,450/93 a 450/98, podél lesní cesty stanovit novou
šířku pozemku dle místního šetření.
T: 31. 3. 2016
O: starosta

Zastupitelstvo obce souhlasí:
12.1 s prodejem části pozemku p. č.450/98.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
12.4 návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku z p. č. 450/98, označeného dle
geometrického plánu č. 367-1 1223/2015 pod novým p. č. 450/123 o výměře 1025 m2,
v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 20.500,-Kč panu
Vaněrkovi, bytem Ludvíka Vojtěcha, 680 01 Boskovice

Ověřovatelé:

Ing. Milan Havlíček v.r.

dne 16. 3. 2016

Gustav Grün v.r.

dne 16. 3. 2016

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 16. 3. 2016

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 16. 3. 2016

