ZÁPIS
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 9. 3. 2017 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) Volba člena rady obce
7) Návrh rozpočtového opatření č. 12/2016 a 1/2017
8) Záměr prodeje pozemku KOOPLAST
9) Návrh smlouvy o provedení stavby
10) Návrh smlouvy o finančním daru AC
11) Návrh smlouvy o finančním daru SDH
12) Návrh smlouvy o finančním daru VOKO
13) Návrh smlouvy o finančním daru ŘK farnost Benešov
14) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Okrouhlá na roky 2018-2020
15) Různé
15.1. Informace o změně položek ve schváleném rozpočtu na rok 2017
16) Podněty a připomínky členů ZO
Ukončení zasedání
ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil 13. 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 12. zasedání ZO ověřili PaedDr. Eva Tichá a Petr Kužel 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. Michaela Martinková a Josef Polívka.
Hlasování: 15 pro - schváleno.

Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Mgr. Milena Tichá a Petr Kužel.
Hlasování: 15 pro - schváleno.

ad 2) Kontrola úkolů
Z předcházejících zasedání ZO k datu 9. 3. 2017 byly následující úkoly splněny nebo je třeba
ještě plnit s odůvodněním:
12. 12. 2016
6.3. ZO ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného:
- P. č. 110/11 o výměře 14 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV
335),
- P. č. 110/26 o výměře 112 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo –
LV 335),
- P. č.110/28 o výměře 99 m2, kultura ostatní plocha (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV
335),
- P. č.110/107 o výměře 8 m2, kultura orná půda (vlastník ZD SKÁLY, družstvo – LV 335).
T: Po zrušení věcného břemene
O: starosta
Splněno
8.3. ZO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč Městské
správě sociálních služeb Boskovice, se sídlem: Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice, IČ:
00380504. Návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Okrouhlá a
Městskou správou sociálních služeb Boskovice, se sídlem: Havlíčkova 19, 680 01
Boskovice, IČ: 00380504, tvoří přílohu zápisu ze ZO.
T: 31. 12. 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 1. 3. 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 1. 3. 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
Kejík Jiří – vznesl dotaz k žádosti o odprodej pozemku, kterou si podal. Další dotaz se týká
hlavní silnice, která byla opravena, zda se na ni vztahuje ještě záruka.
Starosta odpověděl: Odprodej pozemku je záležitost procesu, který musí proběhnout radou a
zastupitelstvem, záměr byl již vyvěšen na úřední desce, v současné době se musí vytvořit
geometrický plán, následně se zpracuje smlouva, která bude předložena na nejbližším jednání
zastupitelstva obce.
Silnice je záležitostí kraje, měla na ni být 3letá záruka, ta už vypršela, mluvil jsem s ředitelem
SUS Blansko, letos nám to navrhli do plánu oprav.

Polívka Lukáš – vznesl dotaz ke komunikaci na nové ulici. Jak jsou vyklenuté ostrůvky,
začíná se na nich vydrolovat beton, a jak to bude s údržbou těchto ostrůvků. Vznesl také dotaz
ke značení kolem zastávky, jezdí tam hodně aut, je to tam nepřehledné.
Starosta odpověděl: Komunikace by měla být v záruce, musíme ověřit ze smlouvy,
zabezpečíme opravu u pracovníků firmy MIS, ostrůvky budeme samozřejmě udržovat,
chytáme také strojní čistění komunikací.
Ke značení kolem zastávky je již zpracovaná studie, jednali jsme o tom již na radě, budou tam
muset být značky.

ad 6) Volba člena rady obce

Bylo přistoupeno k provedení volby člena rady z důvodu rezignace k 22. 2. 2017
p. Josefa Jakubů na funkci člena rady obce.
Volební řád a volební komise jsou platné z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 12. 11.
2014.
Starosta požádal předsedu volební komise Ing. Luboše Horáka, aby se ujal slova a spolu s
volební komisí řídil volby.
Předseda volební komise (VK) předtím, než přikročil k vlastní volbě člena rady obce, nechal
rozhodnout o způsobu hlasování v dnešních volbách. Dal návrh na veřejné hlasování
(aklamací).
Hlasování o způsobu volby člena RO – veřejné hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se.
Schváleno počtem 15 hlasů.
Konstatoval, že počtem 15 hlasů bylo rozhodnuto, že se bude hlasovat veřejně.
Vyzval zástupce jednotlivých volebních stran podle čísel volebních stran v komunálních
volbách k přednesení návrhů kandidátů na člena Rady obce Okrouhlá.
1.
2.
3.
4.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Sdružení nezávislých kandidátů Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení nezávislých kandidátů „Alternativa“

Předseda VK konstatoval, že na funkci člena Rady obce Okrouhlá byl navržen:
kandidát s poř. č. 1 Luděk Pukl
Pořadové číslo bylo přiděleno v souladu s volebním řádem.
Předseda volební komise se dotázal, zda kandidát souhlasí se svojí kandidaturou. Kandidát
souhlasil.
Předseda volební komise dal v souladu s VŘ hlasovat o kandidátovi.

1. Luděk Pukl
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 10 zdrželo se.
Neschváleno počtem 10 hlasů.
Předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát s pořadovým číslem 1 pan
Luděk Pukl obdržel 5 hlasů, což je méně než nadpoloviční většina hlasů všech členů
zastupitelstva obce (nejméně 8). Tím nebyl zvolen členem rady obce.
Předseda VK přistoupil ke 2. kolu volby člena Rady obce Okrouhlá.
Vyzval zástupce jednotlivých volebních stran podle čísel volebních stran v komunálních
volbách k přednesení návrhů kandidátů na člena Rady obce Okrouhlá.
1.
2.
3.
4.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Sdružení nezávislých kandidátů Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení nezávislých kandidátů „Alternativa“

Předseda VK konstatoval, že na funkci člena Rady obce Okrouhlá byl navržen:
kandidát s poř. č. 1 Gustav Grün.
Pořadové číslo bylo přiděleno v souladu s volebním řádem.
Předseda volební komise se dotázal, zda kandidát souhlasí se svojí kandidaturou. Kandidát
souhlasil.
Předseda volební komise dal v souladu s VŘ hlasovat o kandidátovi.
1. Gustav Grün
Hlasování: 13 pro, 1 proti, 1 zdržel se.
Schváleno počtem 13 hlasů.
Předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát s pořadovým číslem 1 pan Gustav
Grün obdržel 13 hlasů, což je nadpoloviční většina hlasů všech členů zastupitelstva obce
(nejméně 8). Tím byl zvolen členem rady obce.
Poznámka:
Stanovení odměny novému členu RO se řídí usnesením ZO č. 3 ze dne 9. 6. 2015 bod 11.3 a
11.6.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí rezignaci k 22. 2. 2017 na funkci člena Rady obce Okrouhlá

p. Josefa Jakubů.
2) ZO volí za člena Rady obce Okrouhlá p. Gustava Grüna.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno.

ad 7) Návrh na rozpočtové opatření č. 12/2016 a č. 1/2017

V rozpočtovém opatření č. 12 jsou v příjmové části zvýšené příjmy z RÚD a výherního
přístroje. Ve výdajové části výdaje na energie v MŠ a výdaj na schválený dar MSSS.
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 je ve výdajové části náklad na nepředpokládanou opravu naší
zvonice.
Schválení rozpočtového opatření č.1/2016 je v pravomoci RO a je předkládáno
k dodatečnému projednání na řádném zasedání ZO.
Přílohou č. 4 - Návrh rozpočtového opatření č. 12/2016 a č. 1/2017.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 12/2016 a č. 1/2017.
Hlasování: 15 pro – schváleno.

ad 8) Záměr prodeje pozemku KOOPLAST
Jednatel společnosti KOOPLAST, s.r.o., Květná 1871/15, Boskovice, IČO 25328 565 se
obrátil na obec Okrouhlá s žádostí o odprodej části pozemku p. č. 640/37 a části p. č. 639/22
(velikost bude upřesněna GP) v majetku obce Okrouhlá za účelem scelení s jejich pozemkem
p. č. 640/39 a 640/22, a tím umožnění dvou staveb na uvedených pozemcích zejména výjezdu
z nich. Po posouzení RO nebylo doporučeno záměr realizovat z důvodu existence sítí a
zamezení východu sousedního majitele na obecní pozemek.
Přílohou č. 5 – Situační nákres
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO nedoporučuje prodej části pozemku p. č. 640/37 a části p. č. 639/22 v k. ú. Okrouhlá u
Boskovic společnosti KOOPLAST, s.r.o., Květná 1871/15, Boskovice, IČO 25328 565.
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
Hlasování: 15 pro – schváleno.

ad 9) Návrh smluv o právu provedení stavby
Předmětem těchto smluv je provedení prací na přívodu NN k rodinným domkům v lokalitě na
výjezdu z obce směrem na Benešov po pravé straně (navazuje na dům č. p. 193) a provedení
nájezdu z místní komunikace „K požární nádrži“ na stavební pozemek z dolní části.
Tyto smlouvy jsou uzavírány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění.
Návrh smluv – viz příloha č. 6
Diskuze:
p. Jakubů – vznesl připomínku k terénním úpravám uvedeným v projektové dokumentaci,
terénní úpravy by nepovoloval, protože většina lidí má na obecním pozemku vydlážděný
vjezd, pokud dá obec souhlas na jakékoliv terénní úpravy, je to jen předpoklad k tomu, že se
tam potom následně udělá kupní smlouva, pokud tam bude nájezd a opěrná zeď, pak bude
znemožněn přístup dál, pokud by obec chtěla někdy v budoucnu stavět podél silnice na
Benešov, nebyl by potom už umožněn vjezd na silnici (př. ze Žďárné). Nešel by cestou
oficiálního dokumentu.
Ing. Havlíček – pro přístup ke spodnímu pozemku vede pouze nezpevněná cesta, pokud by
tam někdo dlouhodobě jezdil, bude cesta rozbitá, naši občané potom budou chtít, aby obec
cestu opravila, bude nás oprava stát třeba i 2 mil. Kč.
p. Grün – pozemek jsme původně prodali jako jeden celek, přístup shora je zajištěn, proč by
měla obec zajištovat i přístup ze spodu.
p. Jakubů – momentálně tam přístup mají, mohou stavět pouze na jedné parcele, druhá není
v územním plánu, pokud si to změní, aby se tam mohlo stavět, tak by jim stejně stavební úřad
neměl dát souhlas s dělením pozemku, protože k tomu spodnímu nebude přístup.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.

2) ZO schvaluje návrh smlouvy o právu provedení stavby mezi KOOPLAST, s.r.o.,
Květná 1871/15, Boskovice, IČO 25328 565 a obcí Okrouhlá na parcele č. 640/37.
3) ZO neschvaluje návrh smlouvy o právu provedení stavby mezi KOOPLAST, s.r.o.,
Květná 1871/15, Boskovice, IČO 25328 565 a obcí Okrouhlá na parcele č. 639/22.
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
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
Hlasování: 15 pro – schváleno.
ad 10) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC
Na zasedání RO č. 30/2017 byl schválen návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru
„Sportovní klub AC Okrouhlá, spolek“ na základě kritérií. Vzhledem k činnosti jednotlivých
oddílů tohoto spolku bylo doporučeno neudělovat finanční příspěvek, ale 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. 7 - Návrh smlouvy.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru „Sportovnímu klubu AC
Okrouhlá, spolek“ v celkové výši 31.500 Kč.
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

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdrželi se - schváleno.

ad 11) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SH ČMS - SDH Okrouhlá
Na zasedání RO č. 30/2017 byl schválen návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SH
ČMS - SDH Okrouhlá na základě kritérií. Vzhledem k činnosti spolku 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. 8 - Návrh smlouvy.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SH ČMS - SDH Okrouhlá
v celkové výši 25.000 Kč.
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
Hlasování: 12 pro, 1 proti, 2 zdrželi se - schváleno.
ad 12) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru Vodácko-Ochotnický Klub
Okrouhlá – VOKO, z. s.
Na zasedání RO č. 30/2017 byl schválen návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru
Vodácko-Ochotnickému Klubu Okrouhlá – VOKO, z. s. na základě kritérií. Vzhledem
k činnosti spolku doporučuji neudělovat finanční příspěvek, ale jako dar obce. Důvodem je
volnější nakládání s penězi, poněvadž příspěvek (dotace) je účelový.
V příloze č. 9 - Návrh smlouvy.

Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru Vodácko-Ochotnickému
Klubu Okrouhlá – VOKO, z. s. v celkové výši 9.500 Kč.

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

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 3 zdrželi se - schváleno.

ad 13) Finanční dar – ŘK farnost Benešov
Je předkládán návrh na udělení finančního daru obce Okrouhlá Římskokatolické farnosti
Benešov u Boskovic na nutné opravy majetku a jeho provoz. Doporučuji neudělovat finanční
příspěvek, ale dar obce. Důvodem je volnější nakládání s penězi, poněvadž příspěvek je
účelový.
Navržená částka je uvedena v rozpočtu obce.
V příloze č. 10 - Návrh smlouvy.
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.
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

Hlasování: 13 pro, 1 proti, 1 zdržel se - schváleno.
ad 14) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Okrouhlá na roky 2018-2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020 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.

Střednědobý výhled je nyní povinností schvalovat zastupitelstvem dle zákonů 23/2017 Sb., o
pravidlech rozpočtové odpovědnosti a č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.
Přílohou č. 11 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Okrouhlá na roky 2018 – 2020.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

1) ZO bere na vědomí předložený materiál.
2) ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Okrouhlá na roky 2018- 2020.
Hlasování: 15 pro - schváleno.
ad 15) Různé
15.1. Informace o změně položek ve schváleném rozpočtu na rok 2017
Na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 463/2016 ze dne 21. prosince 2016
platné od 1. 1. 2017 se ruší položky 1351 (Odvod loterií a podobných her kromě VHP) a 1355
(Odvod z VHP) a zavádí se nové položky 1381 (daň z hazardních her), 1382 (zrušený odvod
z loterií) a 1383 (zrušený odvod z VHP). Z tohoto důvodu je nutné v rozpisu rozpočtu na rok
2017 v příjmové části rozpočtované prostředky na těchto položkách přesunout na nové
položky, tzn. z položky 1351 na položku 1382 částku 27.000,- a z položky 1355 na položku
1383 částku 70.000,-.
Po projednání přijalo ZO následující usnesení:

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

ad 16) Podněty a připomínky členů ZO
Starosta informoval:
- Prověřoval znovu kontejnery na bioodpad, odvoz bioodpadu do kompostárny, která je
vzdálená cca 15 km, tam jsou vysoké náklady, otevírá se možnost vozit odpady do
Skřípova, ale čeká se, jestli firma dostane dotaci na kontejnery, řešení je zatím možné
prostřednictvím hnědých kontejnerů, které bude vyvážet firma SITA.
Mgr. Tichá – vznesla dotaz, zda by se mohlo již začít diskutovat o ceně stavebních pozemků
Melkov II.

Starosta odpověděl: na příštích jednáních navrhnout cenu pozemků, cena 100 Kč je
neudržitelná, prosí o návrhy zastupitelů.
Ing. Havlíček – pozval všechny přítomné na premiéru ochotnického divadla dne 25. 3. 2017.
Ing. Hložek – protože se zvolil nový člen rady, který je současně předseda finančního výboru,
tak jestli se neuvažuje o zvolení nového předsedy.
ad 17) 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 rozpočtového opatření č. 12/2016 a č. 1/2017
5) Situační nákres k žádosti o odkup pozemku KOOPLASTU
6) Návrh smluv o právu provedení stavby
7) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru AC
8) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SH ČMS - SDH Okrouhlá
9) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru VOKO
10) Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru ŘK farnosti Benešov
11) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 3. 2017
Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Josef Polívka v.r.

dne 15. 3. 2017

Mgr. Michaela Martinková v.r.

dne 15. 3. 2017

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 15. 3. 2017

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 15. 3. 2017

VÝPIS Z USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného
dne 9. 3. 2017 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.

7.2

návrh rozpočtového opatření č. 12/2016 a č. 1/2017.

9.2

návrh smlouvy o právu provedení stavby mezi KOOPLAST, s.r.o., Květná 1871/15,
Boskovice, IČO 25328 565 a obcí Okrouhlá na parcele č. 640/37.

10.2 návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru „Sportovnímu klubu AC Okrouhlá,
spolek“ v celkové výši 31.500 Kč.
11.2 návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru SH ČMS - SDH Okrouhlá v celkové výši
25.000 Kč.
12.2 návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru Vodácko-Ochotnickému Klubu Okrouhlá
– VOKO, z. s. v celkové výši 9.500 Kč.
13.2 návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Římskokatolické
farnosti Benešov u Boskovic, se sídlem: Benešov 54, 679 53, IČ: 66545412.
14.2 návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Okrouhlá na roky 2018- 2020.

Zastupitelstvo obce ukládá:
8.3 seznámit společnost KOOPLAST, s.r.o., Květná 1871/15, Boskovice, IČO 25328 565
s rozhodnutím ZO.
T: do 17. 3. 2017
O:starosta

9.4 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
9.5

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

10.3

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru „Sportovnímu klubu AC Okrouhlá,
spolek“ v celkové výši 31.500 Kč.
T: 31. 3. 2017
O: starosta

11.3

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru SH ČMS - SDH Okrouhlá v celkové
výši 25.000 Kč.
T: 31. 3. 2017
O: starosta

12.3

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

13.3

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. 2017
O: starosta

Zastupitelstvo obce volí:
6.2

za člena Rady obce Okrouhlá p. Gustava Grüna.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
9.3 návrh smlouvy o právu provedení stavby mezi KOOPLAST, s.r.o., Květná 1871/15,
Boskovice, IČO 25328 565 a obcí Okrouhlá na parcele č. 639/22.
Zastupitelstvo obce nedoporučuje:
8.2 prodej části pozemku p. č. 640/37 a části p. č. 639/22 v k. ú. Okrouhlá u Boskovic
společnosti KOOPLAST, s.r.o., Květná 1871/15, Boskovice, IČO 25328 565.

Ověřovatelé:

Josef Polívka v.r.

dne 15. 3. 2017

Mgr. Michaela Martinková v.r.

dne 15. 3. 2017

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 15. 3. 2017

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 15. 3. 2017

