ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 20. 6. 2017 v 19:00 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 rozpočtového opatření č. 4/2017
7) Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2016
8) Závěrečný účet obce za rok 2016
9) Záměr prodeje pozemku
10) Různé
11) Podněty a připomínky členů ZO
12) Ukončení zasedání

ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 15. zasedání ZO, které bylo svoláno v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., v platném znění. 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 14. zasedání ZO ověřili Petr Kužel 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: Mgr. Milena Tichá a Milan Blažek.
Hlasování: 15 pro - schváleno.
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Ing. Luboš Horák a Ing. Milan Havlíček.
Hlasování: 15 pro - schváleno.

ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 20. 6. 2017 byly následující úkoly splněny nebo je třeba
ještě plnit s odůvodněním:
9. 3. 2017
8.3. ZO ukládá seznámit společnost KOOPLAST, s.r.o., Květná 1871/15, Boskovice, IČO
25328 565 s rozhodnutím ZO.
T: do 17. 3. 2017
O:starosta
Splněno
9. 4. ZO ukládá uzavřít smlouvu o právu provedení stavby mezi KOOPLAST, s.r.o., Květná
1871/15, Boskovice, IČO 25328 565 a obcí Okrouhlá na parcele č. 640/37.
T: ihned
O: starosta
Splněno
9. 5. ZO ukládá informovat o neschválení smlouvy o provedení stavby mezi KOOPLAST,
s.r.o., Květná 1871/15, Boskovice, IČO 25328 565 a obcí Okrouhlá na parcele č. 639/22
žadatele.
T: ihned
O: starosta
Splněno
10. 3. ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru „Sportovnímu klubu AC
Okrouhlá, spolek“ v celkové výši 31.500 Kč.
T: 31. 3. 2017
O: starosta
Splněno
11. 3. ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SH ČMS - SDH Okrouhlá
v celkové výši 25.000 Kč.
T: 31. 3. 2017
O: starosta
Splněno
12. 3. ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru Vodácko-Ochotnickému
Klubu Okrouhlá – VOKO, z. s. v celkové výši 9.500 Kč.
T: 31. 3. 2017
O: starosta
Splněno

13. 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. 2017
O: starosta
Splněno
25. 4. 2017
2. 3. ZO ukládá uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Okrouhlá a firmou STAVKOM, spol. s r.o.,
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice na zhotovení díla „Vybudování nové hasičské
Zbrojnice v obci Okrouhlá“ za nabídkovou cenu 7.686.010,-- Kč bez DPH
(9.300.073,-- s DPH).
T: ihned
O: starosta
Splněno
6. 1. ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku z č. 753/19 (683 m2) dle
geometrického plánu označeného novým p. č.753/19 o výměře 598 m2 v k. ú. Okrouhlá u
Boskovic za celkovou kupní cenu 14.950,-- Kč s manžely panem Jiřím Kejíkem,
a Dobromilou Kejíkovou, oba bytem Okrouhlá
122, 680 01.
T: 30. 6. 2017
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 14. 6. 2017.
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 14. 6. 2017.
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
p.Parolek – vznesl dotaz k prodeji stavebních míst v lokalitě
za pozemek.
Starosta odpověděl – měli jsme se zastupiteli schůzku 13.
občané budou postupně s tímto seznamováni, v září chceme
Dotace na příspěvek na inženýrské sítě MMR pro letošní
nevypsalo.

Melkov II a zda je známá cena
června, řekli jsme si termíny,
dát nabídku pozemků na web.
rok a ani pro ten následující

ad 6) Návrh na rozpočtové opatření č. 4/2017

V rozpočtovém opatření č. 4/2017 jsou v příjmové části příjmy z dotačních titulů JmK
obnova vybavení KD, hasiči - investiční a neinvestiční, příjem ÚP na VPP a ve výdajové části
zabezpečení dotačních titulů a náklady na deratizaci
Schválení rozpočtového opatření č.4/2017 je v pravomoci ZO a je předkládáno k projednání
na zasedání ZO.
Přílohou č. 4 - návrh rozpočtového opatření č. 4/2017.

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4/2017.
Hlasování: 15 pro – schváleno.
ad 7) Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2016

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví – novela č. 239/2012 vzniká mimo jiné
obci povinnost schválit účetní závěrku obce Okrouhlá za rok 2016.
Výsledek hospodaření obce za rok 2016 dosáhl +1.519.653,21 Kč.
Zůstatky na bankovních účtech k 31.12 2016 jsou: běžný účet 2.346.988,07 Kč, terminovaný
účet 3.019.265,10 Kč, účet u ČNB 507.907,96 Kč.
Přílohou č.5 - Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát)
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 2016
sestavenou ke dni 31. 12. 2016 bez výhrad.

Hlasování: 14 pro, 1 zdržel se – schváleno.

ad 8) Závěrečný účet obce za rok 2016
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů, dle § 17 je předložen Zastupitelstvu obce Okrouhlá k projednání
závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2016.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 ze dne 22. 5. 2017.
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Na základě kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení věcného břemene ze dne 15. 6. 2016 prodala obec Okrouhlá část obecních pozemků
vedených v k. ú. Okrouhlá u Boskovic, a to část pozemku p. č. 610/5 o výměře 147 m2 a dále
část pozemku p. č. 959 o výměře 1 m2. Dle geometrického plánu byly tyto části z výše
uvedených pozemků sloučeny do pozemku označeného novým p. č. 610/9 o celkové výměře

148 m2, který byl předmětem prodeje. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn v odlišné
podobě ve srovnání s předmětem prodeje.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření.
Obec Okrouhlá navrhuje přijmout systémové opatření k nápravě zjištěných chyb (tj.
zveřejnění záměru prodeje majetku obce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím
v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu).
Přílohou č. 6 - Závěrečný účet obce za rok 2016.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Okrouhlá za rok 2016 s výhradou,
3) ZO schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Okrouhlá
k 31. 12. 2016.
4) ZO přijímá systémové opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
T: bez lhůty
O: starosta

Hlasování: 14 pro, 1 zdržel se – schváleno.

ad 9) Záměr prodeje pozemku
Paní Květoslava Horáková se obrátila na obec Okrouhlá s žádostí o odprodej pozemku části
pozemku p. č. 576/2 (velikost bude upřesněna GP) v majetku obce Okrouhlá za
účelem zřízení zahrádky.
Vzhledem k situaci, kdy obec zřídila pro pí Dudkovou sušáky, jeví se neetické toto zrušit a
zamezit ji sušení prádla.
Na náčrtu je uvažovaný pozemek vyznačen žlutou barvou ve dvou variantách.
Přílohou č. 7 - situační náčrt a žádost.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.

2) ZO nedoporučuje prodej části pozemku p. č. 576/2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic paní
Květoslavě Horákové, Okrouhlá 138,
3) ZO ukládá informovat o zamítnutí prodeje pozemku žadatelku.
T: 30. 6. 2017
O:starosta
Hlasování: 15 pro – schváleno.

ad 10) Různé
Nebylo
ad 11) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta informoval: realizace nepříjemného opatření k ochraně osobních údajů,
týkající se např. zveřejňování jubileí v Okrouhleckém listu a blahopřání rozhlasem.
p. Jakubů – vyjádřil se k prodeji pozemků kolem bytovek, navrhl, aby se majitelé
bytových domů č.p. 138 dohodli na částech pozemků, které by chtěli od obce
odkoupit.
Ing. Horák – navrhl, že by se Spolek VOKO postaral o zbourání motokrosové věže,
která je v dezolátním stavu.
Mgr. Martinková – poděkovala dobrovolným hasičům z Okrouhlé a Ing. Havlíčkovi
zorganizování dětského dne pro její třídu.
PaedDr. Eva Tichá – pozvala všechny na Den otevřených dveří do knihovny dne
28.6.2017 od 15 hod do 19 hod.
p. Novák – prověřit a kontrolovat navážení suti na Melkov II.
ad 17) Ukončení zasedání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Prezenční listina
Zpráva Kontrolního výboru
Zpráva Finančního výboru
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2017
Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Výkaz FIN)
Závěrečný účet obce za rok 2016
Situační náčrt a žádost

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 6. 2017
Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Milan Blažek

dne 28. 6. 2017

Mgr. Milena Tichá

dne 28. 6. 2017

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula

dne 28. 6. 2017

Místostarosta:

Bohumil Kovář

dne 28. 6. 2017

VÝPIS Z USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 20. 6. 2017 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 rozpočtového opatření č. 4/2017.

7.2

účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2016 sestavenou
ke dni 31. 12. 2016 bez výhrad.

8.2

celoroční hospodaření obce Okrouhlá za rok 2016 s výhradou.

8.3

inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Okrouhlá k 31. 12. 2016.

Zastupitelstvo obce přijímá:
8.4

systémové opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
T: bez lhůty
O: starosta

Zastupitelstvo obce nedoporučuje:
9.2

prodej části pozemku p. č. 576/2 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic paní Květoslavě
Horákové, Okrouhlá.

Zastupitelstvo obce ukládá:
9.3

informovat o zamítnutí prodeje pozemku žadatelku.
T: 30. 6. 2017
O:starosta

Ověřovatelé:

Milan Blažek

dne 28. 6. 2017

Mgr. Milena Tichá

dne 28. 6. 2017

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula

dne 28. 6. 2017

Místostarosta:

Bohumil Kovář

dne 28. 6. 2017

