obec Olbramice
4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 8. června 2015
Ověřovatelé: Ladislav Kopřiva
Dušan Dutszák
Zapisovatel: Dagmar Křupková
Přítomni:

Omluveni:

Vítězslav Bednář
Ing. Iva Vostrejžová
Dušan Dutszák
Ladislav Kopřiva
Jindřich Solovský

Ad.1 Úvod, zahájení: V 18.00 hodin, starosta obce Vítězslav Bednář zahájil veřejné
zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je
přítomna nadpoloviční většina obecního zastupitelstva a je tedy usnášení schopné.
Stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. Přivítal přítomné a přednesl program. Požádal
přítomné o doplnění.
Starosta obce doplnil program:
Uzavření smlouvy s dodavatelem na práce nezahrnuté v poskytnuté dotaci zařazen jako bod
č.8.
Doplnění programu zastupitelstvo schválilo: Pro: 4 (čtyři)
Proti: 0
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod, zahájení
Kontrola usnesení z 3. zasedání zastupitelstva
Zpráva o činnosti starosty obce v době od 28. 3. 2015 do 8. 6. 2015
Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje
Schválení závěrečného účtuj rok 2014
Seznámení se zprávou o kontrole hospodaření obce Olbramice za rok 2014
Seznámení s výsledkem výběrového řízení
Uzavření smlouvy s dodavatelem na práce nezahrnuté v poskytnuté dotaci
Diskuse, různé a závěr

Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo: Pro: 4 (čtyři)
Proti: 0
Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce z 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne
28. 3. 2015 přednesla místostarostka obce Ing. Iva Vostrejžová, kontrolu provedl předseda
kontrolní komise p. Jindřich Solovský. Zápis o kontrole je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění usnesení

zastupitelstva obce z 1. zasedání OZ 4 (čtyřmi) hlasy.
Ad. 3 Správa o činnosti starosty v době od 28. 3. 2015 do 8. 6. 2015
-

Schůzka 30. 3. 2015 se zástupci památkového a stavebního úřadu ohledně umístění
sochy sv. Jana Nepomuckého
Jednání s Ing. Brzákem ohledně dotací na výsadbu zeleně- hřbitov.
Hrubá oprava chodníků – výměna poškozených dlaždic, firma, která měla provádět
opravu odstoupila od dohody- dokončil starosta se zaměstnancem.
Oprava polní cesty naproti hřbitova- obec společně s ZD Senice na Hané.
Projekt na kontejnery pro tříděný odpad a parkovací stání.
Výběrové řízení oslovení 3 firem.
30. 4. 2015 příprava akce slet čarodějnic.
4. 5. 2015 smlouva se správou silnic na stavbu parkovacích stání před hřbitovem.
Umístění označené popelnice na kovový odpad na točnu autobusu
Zajištění organizace velkoobjemového odpadu.
Ing. Iva Vostrejžová vypracuje projekt na výsadbu zeleně na hřbitově.
Stavební dozor na stavbu kontejnerových stanovišť bude provádět Ing Miroslav
Svoboda.
Předání a kontrola v obecním lese – vytěžení kůrovce, odstranění lapáků.

Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
v uplynulém období 4 (čtyřmi) hlasy.
Ad. 4 Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského úřadu Olomouc
24. dubna 2015 byla obec vyrozuměna s přidělením dotace na „Zřízení ploch na tříděný odpad
a parkovací stání“ ve výši 300 tisíc Kč. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím Krajského
úřadu Olomouc. Byl zaslán návrh smlouvy, který je třeba spolu s e stavebním povolením
ostatními dokumenty zaslat do 30. 6. 2015 zpět na Krajský úřad v Olomouci.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro: 4 (čtyři)
Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci programu obnovy venkova z Krajského úřadu Olomouc.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu obnovy
venkova z Krajského úřadu Olomouc.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Ad. 5 Schválení závěrečného účtu za rok 2014
Závěrečný účet byl na úřední desce vyvěšen od 20. 5. 2015 do 8. 6. 2015, zastupitelstvo bylo
s obsahem závěrečného účtu seznámeno před veřejným zasedáním.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro: 4 (čtyři)
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2014.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu Schválení závěrečného účtu
za rok 2014.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2014.
Ad. 6 Seznámení se zprávou o kontrole hospodaření obce Olbramice za rok 2014
Zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2014 přednesla p. Křupková, tato zpráva je
součástí závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2014.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro: 4 (čtyři)
Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2014.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu seznámení
se zprávou o kontrole hospodaření obce Olbramice za rok 2014
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje zprávou o kontrole hospodaření obce
Olbramice za rok 2014
Ad. 7 Seznámení s výsledkem výběrového řízení
Ve výběrovém řízení na akci „Zřízení ploch na tříděný odpad a parkovací stání“ byly
osloveny tři firmy: Doposinvest s.r.o. z Bohuslavic, Lubomír Koutný, zednictví, Hnojice a
Revall-bau s.r.o. , Olomouc. První dvě nabídky byly řádně doručené do stanoveného termínu
a poslední se elektronicky omluvil a z výběrového řízení byl tak vyřazen.
Nejlepší nabídku podala firma Doposinvest s.r.o. Bohuslavice, splnila kvalifikační požadavky
i další požadavky, má zkušenosti se stavebními pracemi a její nabídková cena je nejnižší ze
všech podaných nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a je stejně vysoká jako cena
předpokládaná.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování:
Pro: 4 (čtyři)
Zastupitelstvo obce schválilo výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce podpisem

smlouvy.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu
seznámení s výběrovým řízením.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje výběr firmy Doposinvest s.ro.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem
smlouvy s dodavatelem stavby.
Ad. 8 Uzavření smlouvy s dodavatelem na práce nezahrnuté v poskytnuté dotaci
Firma, která byla vybrána ve výběrovém řízení by provedla v obci práce, které nejsou
zahrnuté v poskytnuté dotaci. Jedná se především o prostor před OÚ – chodník, vstup
a úprava celkového prostoru před OÚ, dále pak příprava základu pro umístění sochy sv. Jana
Nepomuckého, tak oprava chodníku směrem k pohostinství.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy
Zastupitelstvo obce uzavření smlouvy na práce nezahrnuté v poskytnuté dotaci schválilo a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
2. Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu uzavření smlouvy
s dodavatelem na práce nezahrnuté v poskytnuté dotaci.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na práce nezahrnuté
v poskytnuté dotaci
Ad. 9 Diskuse, různé
- Oprava rozhlasu, není rozumět – zajistit nápravu.
- Odstranění houpačky v zahrádce pohostinství.
- Oprava eternitového plotu v zahrádce pohostinství, který kvůli výkopu za plotem se
vyvrací. Je třeba se dohodnout s majitelem pozemku o opravě.
- Návrh na zajištění pojízdné prodejny masa – jezdí k nám s kuřecím masem a mají jen
omezený sortiment.
- Veřejné osvětlení – výměna žárovek – proluka ve spodní části obce stále nesvítí.
Návrh – že by se světla ob jedno přestala v noci vypínat, když jsou výbojky úsporné.
- Likvidace pařezů za hřbitovem a před hřbitovem.
- Technika na údržbu zelených ploch – nejvíce trpí sekačka – koupení dalšího stroje,
aby byla rezerva – zastupitelstvo obce souhlasí.
- Hliniky – výsadba proběhne v nejbližší době, příprava už je provedená, během 1 týdne
bude vysazeno.

Závěr: Schůze byla ukončena v 19.45 hodin

USNESENÍ
č. 4
ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 8. 6. 2015



Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice v následujícím znění:
Program:
1. Úvod a zahájení
2. Kontrola usnesení z 3. zasedání zastupitelstva
3. Zpráva o činnosti starosty obce v době od 28. 3. 2015 do 8. 6. 2015
4. Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského úřadu Olomouckého
kraje
5. Schválení závěrečného účtuj rok 2014
6. Seznámení se zprávou o kontrole hospodaření obce Olbramice za rok 2014
7. Seznámení s výsledkem výběrového řízení
8. Uzavření smlouvy s dodavatelem na práce nezahrnuté v poskytnuté dotaci
9. Diskuse, různé a závěr

Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo:

Pro:

4 (čtyři)

UZ/4/1/2015 Úvod a zahájení
UZ/4/2/2015 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 3. zasedání ZO.
Pro: 4 (čtyři)
UZ4/3/2015 Správa o činnosti ZO a starosty v době od 28. 3. 2015 do 8.6.2015
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
v uplynulém období.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/4/4/2015 Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu obnovy
venkova Olomouckého kraje.
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci programu obnovy venkova z Krajského úřadu Olomouc.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu obnovy
venkova z Krajského úřadu Olomouc.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Pro: 4 (čtyři)
UZ/4/5/2015 Schválení závěrečného účtuj rok 2014
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí schválení závěrečného účtu za rok
2014.
Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje závěrečný účet za rok 2014.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/4/6/2015 Seznámení se zprávou o kontrole hospodaření obce Olbramice za rok 2014.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu seznámení se
zprávou o kontrole hospodaření obce Olbramice za rok 2014
Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje zprávu o kontrole hospodaření obce
Olbramice za rok 2014.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/4/7/2015 Seznámení s výsledkem výběrového řízení
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu seznámení
s výsledkem výběrového řízení
Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje výsledek výběrového řízení.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem smlouvy
s dodavatelem na realizaci stavby.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/4/8/2015 Uzavření smlouvy s dodavatelem na práce nezahrnuté v poskytnuté dotaci
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu uzavření smlouvy s dodavatelem
na práce nezahrnuté v poskytnuté dotaci.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na práce nezahrnuté v poskytnuté
dotaci.
Pro: 4 (čtyři)
UZ 4/9/2015 Diskuse, různé

Ověřovatelé: Ladislav Kopřiva ………………………………
Dušan Dutszák……………………………

………………………………….
Ing. Iva Vostrejžová, místostarosta

………………………………..
Vítězslav Bednář, starosta obce

