ZÁPIS
z 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 20. 5. 2016 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123

Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů
Omluvena: Mgr. Milena Tichá
Krátkodobě omluven: Josef Novák
Program:
1) Zahájení
2) Dotazy a připomínky občanů
3) Návrh kupní smlouvy Mikuláškovi
4) Návrh kupní smlouvy Staňkovi
5) Návrh kupní smlouvy Vaněrek
6) Rozpočtová opatření č. 2, 3/2016
7) Rozpočtová opatření č. 4/2016
8) Různé
9) Podněty a připomínky členů ZO
10) Ukončení zasedání
ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 8. mimořádné 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 13 členů ZO, tzn., byla
přítomna nadpoloviční většina členů ZO, a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně
se usnášet.
Zápis ze 7. zasedání ZO ověřili Ing. Milan Havlíček a Gustav Grün a nevznesli k zápisu
připomínek.
Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem.
Hlasování o návrhu programu: 13pro - schváleno.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Mgr. Michaela Martinková a Josef Polívka.
Hlasování: 13 pro - schváleno.
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Ing. Luboš Horák a Petr Kužel Dis.
Hlasování: 13 pro - schváleno.

ad 2) Dotazy a připomínky občanů
Pavel Chlup – vznesl dotaz, zda by obec nepožádala o dotaci, jelikož v dubnu
byly otevřeny výzvy na opatření proti zadržování vody v krajině – projekt
biokoridoru na Stádlech.
Starosta - zatím jsme nic neřešili, ale chtěli bychom o dotaci požádat, zároveň
i s alejí, je to domluveno s paní Lukešovou cca za 14 dní.
ad 3) Návrh kupní smlouvy – Mikuláškovi
Záměr prodeje pozemku byl schválen na 20. zasedání RO dne 23. 3. 2016. Během vyvěšení
záměru na ÚD nebyly připomínky. RO doporučila návrh smlouvy k projednání ZO.
Návrh kupní smlouvy viz příloha č. 2.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku označeného p. č. 610/5 o
výměře 148 m2 (dle GP p. č. 610/9), v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu
2.960 Kč s manžely panem Pavlem Mikuláškem a paní Hanou Mikuláškovou, oba bytem
Okrouhlá,
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného p. č. 610/5 o výměře
148 m2 (dle GP p. č. 610/9), v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 2.960 Kč
s manžely panem Pavlem Mikuláškem a paní Hanou Mikuláškovou, oba bytem Okrouhlá.
T: 30. 6. 2016
O: starosta
Hlasování: 13 pro – schváleno.
ad 4) Návrh kupní smlouvy – Staňkovi
Záměr prodeje pozemku byl schválen na 20. zasedání RO dne 23. 3. 2016. Během vyvěšení
záměru na ÚD nebyly připomínky. RO doporučila návrh smlouvy k projednání ZO.
Návrh kupní smlouvy viz příloha č. 3.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) RO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku označeného p. č. 993/6 o
výměře 40 m2 (dle GP p. č. 993/40), v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu

1.000 Kč s manžely panem Františkem Staňkem a paní Emilii Staňkovou, oba bytem
Okrouhlá.

3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného p. č. 993/6 o výměře
40 m2 (dle GP p. č. 993/40), v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 1.000 Kč
s manžely panem Františkem Staňkem a paní Emilii Staňkovou, oba bytem Okrouhlá.
T: 30. 6. 2016
O: starosta
Hlasování: 13 pro - schváleno.
18.13 - příchod Josef Novák
ad 5) Návrh kupní smlouvy – Mgr. Pavel Vaněrek
ZO vyslovilo souhlas s prodejem části pozemku 450/98. Podmínkou prodeje bylo stanoveno
nové místní šetření, na kterém se upřesní hranice. Šetření proběhlo 16. března 2016, kde došlo
k dohodě s SDH a ZO. Z toho důvodu je předkládána nová smlouva k projednání.
Návrh kupní smlouvy viz příloha č. 4.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku z p. č. 450/98 dle
geometrického plánu označeného novým p. č. 450/125 o výměře 15 m2 a p. č. 450/126 o
výměře 699 m2, v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 17.850 Kč s panem
Mgr. Pavlem Vaněrkem, bytem Ludvíka Vojtěcha, 680 01 Boskovice.
3) ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku z p. č. 450/98 dle
geometrického plánu označeného novým p. č. 450/125 o výměře 15 m2 a p. č. 450/126 o
výměře 699 m2, v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 17.850 Kč s panem
Mgr. Pavlem Vaněrkem, bytem Ludvíka Vojtěcha, 680 01 Boskovice.
T: 30. 6. 2016
O: starosta
Hlasování: 11 pro, 1 proti, 2 zdržel se - schváleno.
ad 6) Návrh na rozpočtové opatření č. 2, 3/2016
V rozpočtovém opatření č. 2 je v příjmové části příjem za prodej pozemku a doprovodných
zařízení k pozemku, ve výdajové části výdaje na dělení pozemků a přesun v položkách.

Schválení rozpočtového opatření č. 2/2016 je v pravomoci RO a je předkládáno
k dodatečnému projednání na zasedání ZO.
V rozpočtovém opatření č. 3 jsou ve výdajové části výdaje na pořízení změny ÚP a přesun
v položkách.
Schválení rozpočtového opatření č. 3/2016 je v pravomoci RO a je předkládáno
k dodatečnému projednání na zasedání ZO.
Přílohou č. 5 - návrh rozpočtových opatření č. 2, 3/2016.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2, 3/2016.
Hlasování: 14 pro - schváleno.

ad 7) Návrh na rozpočtové opatření č. 4/2016
V rozpočtovém opatření č. 4 je v příjmové části, příjem z dotací JmK na hasiče (100t),
chodník (200t) a z ÚP na VPP (veřejnoprospěšné práce). Ve výdajové části výdaje na obě
dotace z JmK, VPP, příspěvek na spolufinancování vodovodu ( 1.200.000t), přeložka VN na
Melkov II (129t záloha), příspěvek svazku obcí Boskovicko na (mobiliář + lyžařské trasy 41t)
a komunikaci úsek C.
Diskuze:
Ing. Havlíček – byl jsem osloven, že na připravované komunikaci jsou velké problémy
s přípojkami vody.
Starosta – diskutovali jsme na radě, pokud uvolníme peníze, bude muset být součinnost se
zhotovitelskou firmou a VAS, musí se vyměnit 15 přípojek, musíme kontaktovat dotčené
občany. Nechal jsem také prověřit dešťovou kanalizaci, aby nebyly problémy, které jsme
museli řešit loni.
Kovář - jednal jsem s obyvateli bytovek, jsou tam svody dešťové kanalizace na asfalt, to se
bude muset vyřešit, vyvedou se jim svody mimo komunikaci, nikdo asi nechce, aby tekla
voda po silnici.
Ing. Hložek – nesmí se dopustit, aby komunikace byla hlouběji, je tam strašně malá hloubka
vodovodního řádu, je to na úrovni zamrzání.
Schválení rozpočtového opatření č. 4/2016 je v pravomoci ZO.
Přílohou č. 6 - návrh rozpočtového opatření č. 4/2016.

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4/2016.
Hlasování: 14 pro - schváleno.

ad 8) Různé
Nebylo
ad 9) Podněty a připomínky členů ZO
Ing. Havlíček – poděkoval všem, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme Okrouhlou“.
Ing. Horák – poděkoval obci Okrouhlá, že přispěla věcnými cenami na výstavu Lega a
upozornil, že je možné posílat příspěvky do dalšího čísla Okrouhleckého listu.
Ing. Hložek – zúčastnil se výstavy utečenců z Itálie z První světové války, kdy tam bylo jejich
území vybombardováno, zajímá se o to hlavně italská strana, na okr. Blansko bylo cca 1.500
lidí, z toho 15 lidí na Okrouhlé, prý oslovovali obce, aby načerpali materiály do knihy, kniha
vyšla letos, tak by se mohla koupit do knihovny.

ad 10) Ukončení zasedání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Návrh kupní smlouvy – Mikuláškovi
3) Návrh kupní smlouvy – Staňkovi
4) Návrh kupní smlouvy – Vaněrek
5) Návrh rozpočtových opatření č. 2, 3/2016
6) Návrh rozpočtového opatření č. 4/2016
Zápis byl vyhotoven dne: 23. 5. 2016

Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová v.r.

Ověřovatelé:

Mgr. Michaela Martinková v.r.

dne 30. 5. 2016

Josef Polívka v.r.

dne 30. 5. 2016

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 30. 5. 2016

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 30. 5. 2016

VÝPIS Z USNESENÍ
z 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 20. 5. 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 návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku označeného p. č. 610/5 o výměře 148 m2
(dle GP p. č. 610/9), v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 2.960 Kč
s manžely panem Pavlem Mikuláškem a paní Hanou Mikuláškovou,
oba bytem Okrouhlá,
4.2 návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku označeného p. č. 993/6 o výměře 40 m2 (dle
GP p. č. 993/40), v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 1.000 Kč s manžely
panem Františkem Staňkem a paní Emilii Staňkovou, oba bytem Okrouhlá,
5.2 návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku z p. č. 450/98 dle geometrického plánu
označeného novým p. č. 450/125 o výměře 15 m2 a p. č. 450/126 o výměře 699 m2, v k. ú.
Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 17.850 Kč s panem Mgr. Pavlem
Vaněrkem, bytem Ludvíka Vojtěcha, 680 01 Boskovice,
6.2 návrh rozpočtového opatření č. 2, 3/2016,
7.2 návrh rozpočtového opatření č. 4/2016.

Zastupitelstvo obce ukládá:
3.3 uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného p. č. 610/5 o výměře 148 m2
(dle GP p. č. 610/9), v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 2.960 Kč
s manžely panem Pavlem Mikuláškem a paní Hanou Mikuláškovou, oba bytem
Okrouhlá.
T: 30. 6. 2016
O: starosta
4.3 uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného p. č. 993/6 o výměře 40 m2 (dle
GP p. č. 993/40), v k. ú. Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 1.000 Kč s manžely
panem Františkem Staňkem a paní Emilii Staňkovou, oba bytem Okrouhlá.
T: 30. 6. 2016
O: starosta

5.3 uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku z p. č. 450/98 dle geometrického plánu
označeného novým p. č. 450/125 o výměře 15 m2 a p. č. 450/126 o výměře 699 m2, v k. ú.
Okrouhlá u Boskovic za celkovou kupní cenu 17.850 Kč s panem Mgr. Pavlem
Vaněrkem, bytem Ludvíka Vojtěcha, 680 01 Boskovice.
T: 30. 6. 2016
O: starosta

Ověřovatelé:

Mgr. Michaela Martinková v.r.

dne 30. 5. 2016

Josef Polívka v.r.

dne 30. 5. 2016

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 30. 5. 2016

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 30. 5. 2016

