obec Olbramice
5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 7. září 2015
Ověřovatelé: Ing. Iva Vostrejžová
Dušan Dutszák
Zapisovatel: Dagmar Křupková
Přítomni:

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

Ad.1 Úvod, zahájení: V 17.00 hodin, starosta obce Vítězslav Bednář zahájil veřejné zasedání
zastupitelstva obce a konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, jsou přítomni všichni
členové 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:
Vyjádření se k zahájení řízení „ Produkční farma Olbramice“ bod č. 10 a Ing Iva Vostrejžová
doplnila o bod č. 11- Zvýšení odměny starostovi obce.
Doplnění programu zastupitelstvo schválilo: Pro: 5 (pět)
Program:
Úvod, zahájení
Kontrola usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva
Zpráva o činnosti starosty obce v době od 8. 6. 2015 do 7. 9. 2015
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2015 a 4/2015
Seznámení s dílčím přezkoumáním obce za rok 2015
Schválení příspěvku z rozpočtu obce pro Charitu Šternberk a Hospic na Svatém Kopečku na
rok 2015.
7. Schválení dodatku ke směrnicím o veřejných zakázkách malého rozsahu
8. Schválení rekonstrukce chodníku před OÚ a pohostinstvím a vybudování základu pro sochu sv.
Jana Nepomuckého.
9. Aktualizace projektu „Kanalizace a ČOV Olbramice“
10. Vyjádření se k zahájení řízení „ Produkční farma Olbramice“
11. Zvýšení odměny starostovi obce
12. Diskuse, různé a závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo: Pro:

5 (pět)

Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne
8. 6. 2015 přednesl Jindřich Solovský, který kontrolu provedl. 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 5 (pěti) hlasy.
Ad. 3 Správa o činnosti starosty v době od 8. 6. 2015 do 7. 9. 2015
-

8. – 14. 6. 2015 příprava dětského dne v areálu pohostinství, oprava plotu ze strany souseda,
nátěr laviček a stolů v zahrádce, oprava osvětlení.
15. – 18. 6. Zajištění sečení trávy v příkopech kolem obce najatou technikou, nákup nové
sekačky, Jednání s Katastrálním úřadem ve věci zápisu sakristie a č.p. 56 Obecního úřadu.
24. -25. 6. Zajištění posečení ploch, které nebylo možné posekat technikou.
26. 6. Účast na slavnostním zakončení školního roku ZŠ Náměšť na Hané
27. 6. Likvidace pařezů v parkové části před hřbitovem
29. 6. Přijetí brigádníka – Jiří Doležel - na údržbu ploch v obci
11. 7. Provedení ořezání stromů v lokalitě Hliniky a u hřbitova za použití horolezecké
techniky
21. 7. Jednání ve věci ČOV Olbramice s firmou AG Pol
25. 7. Řešení problémů s majitelem pozemku za pohostinstvím – připojení vody elektřiny –
nehodlám řešit jinak, než oficielní cestou přes stavební úřad.
28. 7. Účast na schůzce s dotčenými orgány ohledně farmy p. Jindřicha Solovského
3. 8. - 7. 8. Příprava pro zahájení stavby – zřízení ploch pro tříděný odpad. Zajištění
technického dozoru stavby.
10. 8. – 14. 8. Dovolená
17. 8. Zajištění projektanta pro vypracování projektu na přístupový chodník k OÚ a chodník
od bytovky na roh zahrady u pohostinství – Ing. Jurníček
20. 8. Jednání s firmou Doposinvst s.r.o. Bohuslavice o provedení dalších úprav
24. 8. Zajištění ohlášení stavby všem dotčeným orgánům.
27. 8. Kontrola vytěženého dřeva napadeného kůrovcem v lokalitě Hataše a u Cakova.
31. 8. Ukončení brigády na údržbu obce. Chci poděkovat Jiřímu Doleželovi za jeho práci.
V současné době jsme opět bez pracovníka na údržbu obecních ploch.
Od 1. 9. Prodloužení smlouvy o nájmu na pohostinství p. Valentovi.

Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty v uplynulém
období 5 (pěti) hlasy.
Ad. 4 Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2015 a 4/2015
Seznámení z rozpočtovými opatřeními provedla účetní obce p. Dagmar Křupková. V rozpočtovém
opatření č.3/2015 byly provedeny pouze přesuny v rámci položek a v rozpočtovém opatření č.
4/2015 byly do rozpočtu zapojeny dotace ve výši 360 000,- Kč, 300 tisíc na zřízení ploch pro tříděný
odpad z POV prostřednictvím Olomouckého kraje a 60 tisíc na restaurátorské práce sochy sv. Jana
Nepomuckého prostřednictvím Města Litovel. Také přesun v rámci položek.

Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o rozpočtovém opatřeníč.3/2015
a 4/2015 5 (pěti) hlasy.

Ad. 5 Seznámení s dílčím přezkoumáním hospodařením obce Olbramice za rok 2015
Dílčí přezkoumání obce bylo provedeno Krajským úřadem Olomouc dne 18. 8. 2015 Ing. Ivetou
Bejdákovou a Ing. Dašou Hadašovou. Závěr kontroly: Při dílčím přezkoumání hospodaření obce
nabyly zjištěny chyby a nedostatky.
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu s dílčím přezkoumáním
hospodaření obce Olbramice 5 (pěti) hlasy.
Ad. 6 Schválení příspěvku z rozpočtu obce pro Charitu Šternberk a Hospic na Svatém
Kopečku pro rok 2015
Návrh na výši příspěvku přednesla Ing. Iv Vostrejžová. Pro Charitu Šternberk, která v naší obci
navštěvuje několik klientů poskytneme finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč a Hospic na Svatém
Kopečku obdrží finanční podporu ve výši 1 500,- Kč.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro: 5 (pět)
Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o navržení příspěvku pro Charitu a Hospic.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu příspěvek pro
Charitu Šternberk a Hospic na Svatém Kopečku.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje finanční příspěvek Charitě Šternberk ve
výši 5 000,- Kč a finanční podporu ve výši 1 500,- Kč Pro Hospic na Svatém Kopečku
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Ad. 7 Schválení dodatku ke směrnicím o veřejných zakázkách malého rozsahu
Stávající znění bodu č. 3 směrnice
Zadání zakázky do 200 000,- Kč bez DPH

/ do 60.000,- Kč bez DPH pro zakázky na dodávky služby, do 200 000,- Kč bez DPH pro zakázky na
stavební práce/

Zakázku do 200 000,- Kč zadá zadavatel přímo podle svých zkušeností a situace na trhu. Tuto zakázku
lze zadat i přímým oslovením jen 1 dodavatele.
Zadání této smlouvy či objednávky nepodléhá schválení zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce tak
výslovně svěřuje rozhodování o těchto zakázkách starostovi, nebo místostarostovi obce.

Dodatek se týká částek, kdy 200 tisíc korun by bylo nahrazeno 500 tisíci korunami a 60 tisíc korun
na dodávky služby na 100 tisíc korun a to z důvodu větších možností s tím, že starosta obce bude
předem o každé investiční akci předem se zastupitelstvem obce projednávat.
Diskuse: p. Dutszák – výše 500 tisíc se mu jeví neadekvátně vysoká
Návrh: p Dutszák – 350 tisíc

Hlasování:

Návrh: p. Solovský – 500 tisíc

Hlasování:

Pro: 2 (dva)
Proti: 3 (tři)
Pro: 3 (tři)
Proti: 2 (dva)

Zastupitelstvo obce schválilo návrh pana Jindřicha Solovského.
Nové znění bodu č. 3 směrnice
Zadání zakázky do 500 000,- Kč bez DPH

/ do 100.000,- Kč bez DPH pro zakázky na dodávky služby, do 500 000,- Kč bez DPH pro zakázky na
stavební práce/
Zakázku do 500 000,- Kč zadá zadavatel přímo podle svých zkušeností a situace na trhu. Tuto zakázku
lze zadat i přímým oslovením jen 1 dodavatele.
Zadání této smlouvy či objednávky nepodléhá schválení zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce tak
výslovně svěřuje rozhodování o těchto zakázkách starostovi, nebo místostarostovi obce
s tím, že starosta obce bude předem o každé investiční akci předem zastupitelstvo obce
informovat.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o schválení
dodatku ke směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu v bodě 3.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje návrh p. Jindřicha Solovského , kdy
částka 200 tisíc korun se povýší na 500 tisíc korun a částka 60 tisíc korun na
částku n100 tisíc korun.

Ad. 8 Schválení rekonstrukce chodníku před OÚ a pohostinstvím a vybudování základu
pro sochu sv. Jana Nepomuckého.
Projekt vypracoval Ing. Jurníček z Vilémova.
Vybraná firma ve výběrovém řízení provede 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. Bude podána výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu. Ve výběrovém řízení bude
podepsána smlouva s vítěznou firmou.
Diskuse: bez připomínek

Hlasování: Pro 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu o schválení
rekonstrukce chodníku pohostinství a vybudování základu pro sochu
sv. Jana Nepomuckého.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci chodníku u pohostinství a
vybudování základu pro sochu sv. Jana Nepomuckého a rekonstrukci
přístupového chodníku na OÚ a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy s vybranou firmou.
Ad. 9 Aktualizace projektu „Kanalizace a ČOV Olbramice“
Projekt na kanalizaci, který vypracovala firma AGPOL s.r.o. v roce 2009 neměl všechny podklady
pro vydání stavebního povolení, je třeba obnovit projektovou dokumentaci a veškeré podklady pro
vyřízení stavebního povolení, aby bylo možno projekt použít při možnosti získání dotace.
Cena stavby dle projektu je 23 milionů korun a po obnovení se cena zvedne jen na DPH o 200 tisíc
Kč, stavební povolení 21 tisíc korun. Agpol s.r.o. by si za tuto aktualizaci naúčtovala 70 tisíc korun.
Diskuse: Přílišná finanční náročnost projektu, jestli by nebylo možné nějaké řešení například
napojení na ČOV ve Vilémově. Jestli není možnost vybudovat kořenovou čističku odpadních vod.
Zvlášť projekt na kanalizaci a zvlášť na ČOV. Nechat zpracovat jinou firmou.
Hlasování: Pro: 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou aktualizace projektu
„Kanalizace a ČOV Olbramice“.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje aktualizaci projektu na Kanalizaci a ČOV
v Olbramicích.
Ad. 10 Vyjádření se k zahájení řízení „ Produkční farma Olbramice“
Na základě dopisu ze dne 28. 8. 2015 z Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor životního
prostředí na zemědělství, kdy tento orgán oznamuje zahájení řízení ve věci vydání závazného
stanoviska dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů a žádají nás o vyjádření stavební akce ZD Senice na Hané na „Produkční farma Olbramice“.
Záměrem je přebudovat 5 stájí pro chov skotu (telat) na 5 stájí pro reprodukční chov prasat.
Zastupitelstvo obce Olbramice zaujalo nesouhlasné stanovisko k projektu.
Diskuse: ZD nemá ještě vyřízeny majetkoprávní vztahy ohledně pozemků, na kterých stáje jsou
postaveny. Bude chováno 750 ks prasat a možná bude zaměstnáno 5 osob z naší obce. Jaký bude
výhledově osevní plán a způsob zapravování kejdy přímo do půdy atd.
Hlasování: Pro: 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu vyjádření se
k zahájení řízení „Produkční farma Olbramice“.

2. Zastupitelstvo obce Olbramice zaujalo nesouhlasné stanovisko včetně přítomných
občanů na veřejném zasedání k přestavbě farmy.

Omluven: Jindřich Solovský od 19.15 hodin
Ad. 11 Schválení zvýšení odměny starostovi obce
Návrh podává Ing Iva Vostrejžová:
Nařízení vlády ze dne 16. března 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů navrhuji zvýšit plat p. Bednářovi,
starostovi obce z 12 391,- Kč hrubého měsíčně na 15 461,- Kč hrubého měsíčně. Navýšení mzdy je o
2 522,- Kč hrubého.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro 3 (tři)
Zdržel se: 1 (jeden)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o navýšení odměny
starostovi obce za výkon jeho funkce.
2. Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení odměny starostovi obce p. Vítězslavovi Bednářovi za
výkon jeho funkce na 15 461,- Kč hrubá mzda. Odměna bude vyplácena s platností ode dne
konání zastupitelstva obce, tj. od 7. 9. 2015

Ad. 12 Diskuse, různé
- Nákup nového počítače na OÚ za cca 15 tisíc Kč.
- Veřejné osvětlení stále nesvítí tak, jak by mělo, je třeba akutně řešit s p. Helekalem
- Špatně nastavený rozvrh hodin pro děti, které dojíždí z Olbramic do ZŠ v Náměšti na Hané

Závěr: Schůze byla ukončena v 19.55 hodin

USNESENÍ
č. 5
ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE KONANÉHO
DNE 7. 9. 2015



Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice v následujícím znění:
Program:
1. Úvod a zahájení
2. Kontrola usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva
3. Zpráva o činnosti starosty obce v době od 8. 6. 2015 do 7. 9. 2015
4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2015 a 4/2015
5. Seznámení s dílčím přezkoumáním obce za rok 2015
6. Schválení příspěvku z rozpočtu obce pro Charitu Šternberk a Hospic na Svatém Kopečku
na rok 2015.
7. Schválení dodatku ke směrnicím o veřejných zakázkách malého rozsahu
8. Schválení rekonstrukce chodníku před OÚ a pohostinstvím a vybudování základu pro
sochu sv. Jana Nepomuckého.
9. Aktualizace projektu „Kanalizace a ČOV Olbramice“
10. Vyjádření se k zahájení řízení „ Produkční farma Olbramice“
11. Zvýšení odměny starostovi obce
12.
Diskuse, různé a závěr

Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo:

Pro:

5 (pět)

UZ/5/1/2015 Úvod a zahájení
UZ/5/2/2015 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění usnesení
zastupitelstva obce ze 4. zasedání ZO.
Pro: 5 (pět)
UZ5/3/2015 Správa o činnosti ZO a starosty v době od 8. 6. 2015 do 7. 9. 2015
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty v uplynulém
období.
Pro: 5 (pět)
UZ/5/4/2015 Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2015 a 4/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2015 a

4/2015

Pro: 5 (pět)
UZ/5/5/2015 Seznámení s dílčím přezkoumáním obce za rok 2015
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí seznámení s dílčím přezkoumáním obce za
rok 2015.
Pro: 5 (pět)
UZ/5/6/2015 Schválení příspěvku z rozpočtu obce pro Charitu Šternberk a Hospic na Svatém
Kopečku na rok 2015.
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu schválení příspěvku
z rozpočtu obce pro Charitu Šternberk a Hospic na Svatém Kopečku na rok 2015.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje finanční příspěvek Charitě Šternberk ve výši 5 000,Kč a finanční podporu ve výši 1 500,- Kč Pro Hospic na Svatém Kopečku a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Pro: 5 (pět)
UZ/5/7/2015 Schválení dodatku ke směrnicím o veřejných zakázkách malého rozsahu
1.Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu Schválení dodatku ke
směrnicím o veřejných zakázkách malého rozsahu
2.Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje návrh p. Jindřicha Solovského , kdy částka 200 tisíc
korun se povýší na 500 tisíc korun a částka 60 tisíc korun na částku n100 tisíc korun.
Pro: 3 (tři)
Proti: 2 (dva)
UZ/5/8/2015 Schválení rekonstrukce chodníku před OÚ a pohostinstvím a vybudování základu pro
sochu sv. Jana Nepomuckého.
1.Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu schválení rekonstrukce chodníku před
OÚ a pohostinstvím a vybudování základu pro sochu sv. Jana Nepomuckého.
2.Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci chodníku u pohostinství a vybudování základu pro
sochu sv. Jana Nepomuckého a rekonstrukci přístupového chodníku na OÚ a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy s vybranou firmou.
Pro: 5 (pět)
UZ 5/9/2015 Aktualizace projektu „Kanalizace a ČOV Olbramice“
1.Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu Aktualizace projektu „Kanalizace
a ČOV Olbramice.
2.Zastupitelstvo obce schvaluje obnovení projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV
Olbramice.

Pro: 5 (pět)
UZ 5/10/2015 Vyjádření se k zahájení řízení „ Produkční farma Olbramice“
1.Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vyjádření se k zahájení řízení
„ Produkční farma Olbramice“
2.Zastupitelstvo obce Olbramice zaujalo nesouhlasné stanovisko včetně přítomných občanů
na veřejném zasedání k přestavbě farmy.
Pro: 5 (pět)
UZ 5/11/2015 Schválení zvýšení odměny starostovi obce
1.Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu schválení zvýšení odměny starostovi
Obce.
2.Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení odměny starostovi obce p. Vítězslavovi Bednářovi za
výkon jeho funkce na 15 461,- Kč hrubá mzda. Odměna bude vyplácena s platností ode dne konání
zastupitelstva obce, tj. od 7. 9. 2015
Pro 3 (tři)
Zdržel se: 1 (jeden)

Ověřovatelé: Ing. Iva Vostrejžová ………………………………
Dušan Dutszák……………………………

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

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

