obec Olbramice
7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 23. března 2016
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 programu.
Starosta obce doplnil program:
Schválení prodeje pozemku p. Ondřeji Havelkovi bude zařazen jako bod č. 10
Doplnění programu zastupitelstvo schválilo: Pro: 5 (pět)
Proti: 0
Program:
Úvod, zahájení.
Kontrola usnesení z 6. zasedání zastupitelstva.
Zpráva o činnosti starosty obce v době od 21. 12. 2015 do 23. 3. 2016.
Schválení rozpočtu obce Olbramice na rok 2016.
Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2015.
Schválení účetní závěrky obce za rok 2015.
Seznámení s možností dotace pro akci „Obnova zeleně místního hřbitova“.
Ustanovení osoby a osoby zastupující starostu obce pro právo jednat se státními fondy
o možnostech čerpání finančních prostředků na základě získání dotací a možností mít
platné hlasovací právo za obec.
9. Schválení rozhodnutí o úpravě sociálního zařízení v budově OÚ Olbramice z prostředků
obce.
10. Schválení prodeje pozemku p. Ondřeji Havelkovi.
11. Diskuse, různé a závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo: Pro: 5 (pět)
Proti: 0
Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO Olbramice.
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne
21. 12. 2015 přednesl Jindřich Solovský, předseda kontrolního výboru. Zápis o kontrole
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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 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice .
Ad. 3 Zpráva o činnosti starosty v době od 21. 12. 2015 do 23. 3. 2016.
-

-

-

Dokončení opravy vnitřních prostor pohostinství a chodby po izolaci proti vlhkosti
provedený technologií HW SYSTÉM, tj. zarážení nerez. Ocel. Plechů do zdiva
objektu.
Jednání ohledně dotace na obnovu zeleně na místním hřbitově.
CET Praha – jednání se zástupcem firmy ohledně možnosti získání dotace při
vybudování kanalizace a ČOV+ projekt.
Předání k posouzení projekt na stavbu kanalizace ČOV Dominice Dolákové.
Seniorské setkání, které se uskutečnilo 20. února 2016, živá hudba.
Převedení objektu školy na víceúčelovou budovu – provedl Stavební úřad v Náměšti
na Hané – bylo potřeba nová projektová dokumentace, revize – elektřina, komíny.
Výzva na místo sezónního zaměstnance obce – přihlásili se tři zájemci, upřednostněn
byl první, místní občan, který je v evidenci na úřadu páce a bude možné čerpat dotace
po dobu 5 měsíců zaměstnání.
Pokácení borovic u veřejného osvětlení před pohostinstvím. Jejich velikost již stínila
veřejnému osvětlení.

Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
v uplynulém období.
Ad. 4 Schválení rozpočtu Obce Olbramice na rok 2016.
Seznámení s rozpočtem obce na rok 2016 provedla účetní obce p. Dagmar Křupková.
Rozpočtové příjmy: Daňové příjmy:
2 392 810,- Kč
Nedaňové příjmy:
274 700,- Kč
Přijaté transfery:
55 000,- Kč
Příjmy celkem:
2 722 510,- Kč
Rozpočtové výdaje: Třída 5 běžné výdaje: 2 722 510,- Kč
Výdaje celkem:
2 722 510,- Kč
Rozpočtové příjmy i výdaje jsou vyrovnané, nebyl použitý zůstatek na účtech k 31. 12. 2015
Diskuse: bez připomínek
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Hlasování: Pro: 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o rozpočtu
obce Olbramice na rok 2016.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje rozpočet obce na rok 2016.

Ad. 5 Seznámení s výsledkem přezkumu hospodařením obce Olbramice za rok 2015
Přezkoumání obce bylo provedeno Krajským úřadem Olomouc za období od 1. 1. 2015 až 31.
12. 2015 dne 8. 2. 2016 Ing. Ivetou Bejdákovou a Ing. Dašou Hadašovou. Závěr kontroly: Při
přezkoumání hospodaření obce Olbramice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření obce, tvořící součást
závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření
je uskutečněné výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona
č. 255/2012Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o přezkumu
hospodaření obce Olbramice.

Ad. 6 Schválení účetní závěrky za rok 2015
Předmětem schvalování je účetní závěrka obce Olbramice za rok 2015 sestavená ke dni 31.
12. 2015. Podklady předložené zastupitelstvu obce: Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha,Výkaz Fin
12-M a zápis o provedeném přezkumu hospodaření obce Olbramice za rok 2015.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečnosti
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č.220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace obce Olbramice (účetní jednotky) a účetní závěrku schvaluje.
Výnosy celkem:
2 689 562,66 Kč
Náklady celkem:
2 173 025,92 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období 516 556,74 Kč
Přijaté dotace:
54 000,- Kč státní dotace
60 000,- Kč státní dotace – restaurování sochy sv. Jana Nepomuského
300 000,- Kč POV Olomoucký kraj
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2015 u KB a ČNB: 3 975 603,- Kč
Diskuse: Jaký byl zisk a výdej z obecního lesa v roce 2015.
Hlasování: Pro: 5 (pět)
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Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu schválení
účetní závěrky obce Olbramice za rok 2015.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje účetní závěrku obce Olbramice
sestavenou k 31. 12. 2015.

Ad. 7 Seznámení s možností dotace pro akci „Obnova zeleně místního hřbitova“
Projekt revitalizace hřbitova je platná tak, jak ji vypracovala Ing. Iva Vostrejžová, dotační
program bude vyhlášen od 30. 3. 2016 do 30. 5. 2016. S podáním žádosti je třeba počkat, až
bude vypsána možnost se přihlásit. Je také ale možné, že budou podporovány pouze projekty
obcí od 500 obyvatel, kam naše obec nespadá.
Pokud bychom šli do celého projektu z vlastních zdrojů, výsadba by stála cca 420 tisíc Kč
a k tomu ještě kácení a likvidace stávajícího porostu.
Pokud bychom dotace nezískali, zastupitelstvo obce souhlasí s uskutečněním projektu
z vlastních prostředků obce.
Diskuse: Hlásí se zájemci o kácení z řad občanů, kácení a výsadba bude provedena na
podzim roku 2016.
Hlasování: Pro: 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu seznámení se
s možností dotace pro akci „Obnova zeleně místního hřbitova“.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje v případě, že obec nezíská dotace na akci
„Obnova zeleně místního hřbitova“, uhradit akci z vlastních zdrojů obce.
Ad. 8 Ustanovení osoby a osoby zastupující starostu obce pro právo jednat se státními
fondy o možnostech čerpání finančních prostředků na základě získání dotací a možností
mít platné hlasovací právo za obec.
Ustanovená osoba je Vítězslav Bednář, starosta obce a osoba zastupující starostu obce byla
ustanovená Ing. Iva Vostrejžová.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu ustanovení osoby a osoby
zastupující starostu obce pro právo jednat se státními fondy o možnostech čerpání
finančních prostředků na základě získání dotací a možností mít platné hlasovací
právo za obec.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje pana Vítězslava Bednáře jako ustanovenou osobu
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a Ing. Ivu Vostrejžovou jako osobu zastupující starostu pro právo jednat se
státními fondy o možnostech čerpání finančních prostředků na základě získání
dotací a možností mít platné hlasovací právo za obec

Ad. 9 Schválení rozhodnutí o úpravě sociálního zařízení v budově OÚ Olbramice
z prostředků obce.
Na obecním úřadě není vhodné sociální zařízení. Pan Petr Páleník navrhl přestavbu vnitřní
části budovy Obecního úřadu – upravovaná místnost je knihovna, archiv a suché WC.
K tomuto není potřeba stavební povolení, předpokládaná cena je 180 000,- Kč.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu schválení úpravy
sociálního zařízení v budově OÚ Olbramice z prostředků obce.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu sociálního zařízení OÚ Olbramice
z prostředků obce a pověřuje starostu obce výběrem firmy a podpisem smlouvy.
Ad. 10 Schválení prodeje pozemku p. Ondřeji Havelkovi.
Prodej části pozemku parcelní číslo 731/4 katastrální území Olbramice u Vilémova o výměře
115 m² za smluvní cenu 100,- Kč/m², tj. 11 500,- Kč panu Ondřejovi Havelkovi, bytem
Olbramice čp. 17, 783 22 Cholina.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu o prodeji části pozemku
č. 731/4 o výměře 115m² v k.ú. Olbramice.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 731/40 o výměře 115 m²
za smluvní cenu 100,- Kč/m², tj. 11 500,- Kč v k.ú. Olbramice u Vilémova panu
Ondřeji Havelkovi, nar. 2.11.1985, bytem Olbramice 17,783 22 Cholina. Kupující
uhradí smluvní cenu 11 500,- Kč při podpisu smlouvy a náklady za vklad do
katastru nemovitostí.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Ad. 11 Diskuse, různé
- Veřejné osvětlení v obci – svícení všech světel celou noc – většina nesouhlasí, bude se
tedy řešit tak, aby před Dutszákovým se světlo nevypínalo.

5

-

-

Starosta obce pověřil p. Dušana Dutszáka, aby zajistil protipožární opatření
v pohostinství nad kouřovou rourou a stropem. (nedostatek při revizi komínůodstranění)
Kontejnery na rostlinný odpad – zajištění 2 kontejnerů na každé sběrné místo odpadů
jeden.
Štěpka ze skácených stromů by se mohla využít při nové výsadbě u hřbitova.
Informativní schůzka ohledně kanalizace a ČOV s firmou CET Praha pro občany se
zástupcem p. Šišlákem.
Získání dotace na kroužky – cvičení žen, aktivity dětí

Závěr: Schůze byla ukončena v 18.30 hodin
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USNESENÍ
č. 7
ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 23. 3. 2016



Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice v následujícím znění:
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola usnesení z 6. zasedání zastupitelstva.
3. Zpráva o činnosti starosty obce v době od 21. 12. 2015 do 23. 3. 2016.
4. Schválení rozpočtu obce Olbramice na rok 2016.
5. Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2015.
6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2015.
7. Seznámení s možností dotace pro akci „Obnova zeleně místního hřbitova“.
8. Ustanovení osoby a osoby zastupující starostu obce pro právo jednat se státními
fondy o možnostech čerpání finančních prostředků na základě získání dotací
a možností mít platné hlasovací právo za obec.
9. Schválení rozhodnutí o úpravě sociálního zařízení v budově OÚ Olbramice
z prostředků obce.
10. Schválení prodeje pozemku p. Ondřeji Havelkovi.
11. Diskuse, různé a závěr

Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo:

Pro:

5 (pět)

UZ/7/1/2016 Úvod a zahájení
UZ/7/2/2016 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 6. zasedání ZO.
UZ7/3/2016 Správa o činnosti ZO a starosty v době od 21. 12. 2015 do 23. 3. 2016
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
v uplynulém období.
UZ/7/4/2016 Schválení rozpočtu obce Olbramice na rok 2016
1. Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu ke schválení rozpočtu obce na rok 2016.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Olbramice na rok 2016 .

Pro: 5 (pět)
UZ/7/5/2016 Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2015.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí výsledek přezkumu hospodaření obce
Olbramice za rok 2015.
7

UZ/7/6/2016 Schválení účetní závěrky obce za rok 2015.
1.Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu schválení účetní
závěrky obce za rok 2015.
2.Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje účetní závěrku obce Olbramice sestavenou
k 31. 12. 2015.
Pro: 5 pět)
UZ/7/7/2016 Seznámení s možností dotace pro akci „Obnova zeleně místního hřbitova“.
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu seznámení
se s možností dotace pro akci „Obnova zeleně místního hřbitova“.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje v případě, že obec nezíská dotace na akci
„Obnova zeleně místního hřbitova“, uhradit akci z vlastních zdrojů obce.
Pro: 5 (pět)
UZ/7/8/2016 Ustanovení osoby a osoby zastupující starostu obce pro právo jednat se státními
fondy o možnostech čerpání finančních prostředků na základě získání dotací
a možností mít platné hlasovací právo za obec.
1. Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu ustanovení osoby a osoby
zastupující starostu obce pro právo jednat se státními fondy o možnostech čerpání
finančních prostředků na základě získání dotací a možností mít platné hlasovací
právo za obec.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje pana Vítězslava Bednáře jako ustanovenou osobu
a Ing. Ivu Vostrejžovou jako osobu zastupující starostu pro právo jednat se
státními fondy o možnostech čerpání finančních prostředků na základě získání
dotací a možností mít platné hlasovací právo za obec
Pro: (5 pět)
UZ 7/9/2016 Schválení rozhodnutí o úpravě sociálního zařízení v budově OÚ Olbramice
z prostředků obce.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu schválení úpravy
sociálního zařízení v budově OÚ Olbramice z prostředků obce.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu sociálního zařízení OÚ Olbramice z
prostředků obce a pověřuje starostu obce výběrem firmy a podpisem smlouvy.
Pro: (5 pět)
UZ 7/10/2016 Schválení prodeje pozemku p. Ondřeji Havelkovi.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu o prodeji části pozemku
č. 731/4 o výměře 115m² v k.ú. Olbramice.
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2. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 731/40 o výměře 115 m²
za smluvní cenu 100,- Kč/m², tj. 11 500,- Kč v k.ú. Olbramice u Vilémova panu
Ondřeji Havelkovi, nar. 2. 11. 1985, bytem Olbramice 17,783 22 Cholina. Kupující
uhradí smluvní cenu 11 500,- Kč při podpisu smlouvy a náklady za vklad do
katastru nemovitostí.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Pro: (5 pět)
UZ 7/11/2016 Diskuse, různé a závěr
- Veřejné osvětlení v obci- bude upraveno dle požadavku.
- Pověření Dušana Dutszáka k provedení protipožární úpravě v pohostinství.
- Zajištění kontejnerů na bio odpad.
- Informativní schůzka ohledně kanalizace a ČOV.
- Dotace- zájmové kroužky.

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

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

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