obec Olbramice
9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 27. září 2016
Ověřovatelé: Ing. Iva Vostrejţová
Dušan Dutszák
Zapisovatel: Dagmar Křupková
Přítomni:

Vítězslav Bednář
Ing. Iva Vostrejţová
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, ţe 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. Poţádal
přítomné o doplnění programu.
Starosta obce doplnil program:
Schválení směrnice o cestovních náhradách č. 5/2016 a zrušení směrnice č. 14/2015
k veřejným zakázkám malého rozsahu, bude zařazen v programu jako bod č. 10 a doplnění
bodu 5 jednání o schválení daru DZR Bílsko.
Doplnění programu zastupitelstvo schválilo: Pro:
4 (čtyři)
Zdrţel se: 1 (jeden)
Program:
 Úvod, zahájení.
 Kontrola usnesení z 8. zasedání zastupitelstva.
 Zpráva o činnosti starosty obce v době od 29. 6.2016 do 27. 9. 2016.
 Schválení rozpočtového výhledu obce Olbramice na rok 2016-2019.
 Schválení finančního daru z rozpočtu obce pro Hospic na Sv. Kopečku a DZR Bílsko.
 Schválení OZV č. 1/2016 o nočním klidu v Olbramicích.
 Seznámení se se stavem jednání ohledně kanalizace.
 Seznámení se ze stavem prací „Revitalizace místního hřbitova“ a okolí.
 Úprava parkovací plochy u hospůdky – výsledek jednání.
 Schválení směrnice o cestovních náhradách č. 5/2016 a zrušení směrnice č. 14/2015
k veřejným zakázkám malého rozsahu
 Diskuse, různé a závěr
Zastupitelstvo obce Olbramice navrţený program schválilo: Pro: 4 (čtyři)
Zdrţel: 1 (jeden)
Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO Olbramice.
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne
29. 6. 2016 přednesl Jindřich Solovský, předseda kontrolního výboru. 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 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice .
Ad. 3 Zpráva o činnosti starosty v době od 29. 6. 2016 do 27. 9. 2016.
-

Rekonstrukce v budově OÚ v Olbramicích – přestavba uvnitř budovy knihovna, WC,
zrušení původního archivu a suchého WC. Práce začaly 11. 7. a ukončena 19. 9. 2016.
Jednání ohledně kanalizace – získání informačního přehledu o moţnostech, kořenová
čistírna odpadních vod nebyla doporučena.
CET Praha – jednání se zástupcem firmy ohledně moţnosti získání dotace při
vybudování kanalizace a ČOV+ projekt.
V červenci zahájeno jednání ohledně úpravy parkovací plochy před pohostinstvím.
Účast na jednání Vodovodu Pomoraví 30. 8. 2016
Výměna vchodových dveří do kulturní a volební místnosti v druhé polovině září.
Dílčí kontrola hospodaření obce byla bez nedostatků.
Příprava voleb do zastupitelstev krajů.
Zaměstnanec obce Lukáš Oškrkaný k 30. 9. 2016 ukončil pracovní poměr dohodou.

Diskuse: J. Solovský vznesl dotaz, zda za poslední období , kdy je funkci starosta p.Bednář,
se někomu stalo, ţe jej na úřadě nezastihl, nebo nebyl k dosaţení – nikdo si tohoto není
vědom.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
v uplynulém období.
Ad. 4 Schválení rozpočtového výhledu obce Olbramice na rok 2016-2019.
Zastupitelstvo obce bylo s rozpočtovým výhledem na rok 2016-2019 seznámeno
prostřednictvím e- mailu dne 19. 9. 2016. Rozpočtový výhled je vyuţít zejména pro zlepšení
strategického a dlouhodobé plánování, protoţe zastupitelé a vedoucí zaměstnanci úřadu jsou
nuceni rozhodovat o realizovaných výdajích a očekávaných příjmech v dlouhodobějším
horizontu a stanovit priority rozvoje k sestavování rozpočtu. Samozřejmě v případě změny,
jako jsou úvěry, dotace atd. je třeba schválit nový rozpočtový výhled, kde se tato změna
projeví.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro: 5 (pět)
Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu o rozpočtovém výhledu
obce Olbramice na rok 2016-2019.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje rozpočtový výhled obce Olbramice
na rok 2016-2019.

Ad. 5 Schválení finančního daru z rozpočtu obce pro Hospic na Svatém Kopečku a DZR
Bílsko.
Ţádosti o dar přednesl starosta obce tak, jak o něj poţádali Hospic na Sv. Kopečku a DZR
v Bílsku. V prvním případě nemáme v zařízení ţádného klienta a v v druhém případě je
v domově se zvláštním reţimem umístěna p. Pavla Zatloukalová.
Na minulém zasedání byl jiţ schválen dar pro Charitu Litovel ve výši částky naplánované
v rozpočtu obce na rok 2016. Poskytnutí daru bylo z tohoto důvodu výše uvedeným institucím
zamítnuto.
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu schválení
finančního daru.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice zamítlo pro tento rok poskytnutí daru pro
Hospic na Svatém Kopečku a DZR Bílsko.
Hlasování: Pro: 5 (pět)

Ad. 6 Schválení OZV č. 1/2016 o nočním klidu.
OZV č.1/2016 stanovuje výjimečné případy, při nichţ není doba nočního klidu vymezena.
Nočním klidem se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodiny.
Jedná se o obecní akce – noc s 31. prosince na 1. ledna, pálení čarodějnic 30. 4., den dětí –
červen a rozsvěcování vánočního stromečku – prosinec.
OZV byla vypracována na základě zaslaného vzoru z MVČR a konzultována s p. Věrou
Stojanovou z oddělení dozoru Olomouc. Zastupitelstvu obce byla zaslána dne 19. 9. 2016 emailem ještě před kontrolou. Změny, které v OZV byly po kontrole provedeny neměly
zásadní charakter. Samotná OZV se zveřejňuje aţ po schválení zastupitelstvem a nabývá
právní moci patnáctý den po jejím vyhlášení.
Diskuse: p. Dutszák – nesouhlasí z důvodu předloţení jiné OZV, neţ s kterou byl seznámen.
Zastupitelstvo obce se usneslo na neschválení OZV 1/2016.
Hlasování: Pro:
4 (čtyři)
Zdrţel se: 1 (jeden)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu schválení
OZV č.1/2016 obce Olbramice o nočním klidu.

2. Zastupitelstvo obce Olbramice neschvaluje OZV č.1/2016 obce Olbramice
o nočním klidu.

Ad. 7 Seznámení se stavem jednání ohledně kanalizace
V měsíci červenci a začátkem srpna proběhly další schůzky s Ing. Šišlákem, projektovou
firmou AgPol a zástupcem firmy Restav p, Ţouţelkou ve věci místní kanalizace a ČOV. Byla
projednávána moţnost kořenové čistírny odpadních vod i retenční nádrţe. Tyto varianty byly
projednávány i na odboru ţivotního prostředí Města Litovel.
Z jednání vyplynulo-jednoznačně mechanicko-biologická čistírna.
O obnovení vypracovaných plánů bylo rozhodnuto jiţ v minulém roce na veřejném zasedání
zastupitelstva obce č. 5 ze dne 7. září 2015, UZ 5/9/2015.
Starosta obce poţádal zastupitelstvo obce o nový souhlas aktualizace stávající projektové
dokumentace vypracované firmou AgPol. Cena aktualizace je cca 99 tisíc Kč. Aktualizace
spočívá v obnově smluv a zapracování aktuálních změn do podoby k podání ţádosti
o stavební povolení.
Diskuse: P. Dutszák – jiţ se jednou schvalovalo a nebyl blíţe seznámen s okolnostmi.
p. Bednář – omluvil se přítomným, za průběh tohoto bodu. Zastupitelstvo obce si
pozval na 17.00 hodin na poradu, kde by je s projednávaným bodem seznámil, ale
z důvodu nedorozumění o místě konání porady k tomuto nedošlo.
Hlasování: Pro: 4 (čtyři)
Proti: 1 (jeden)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu seznámení se
stavem jednání ohledně kanalizace.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s aktualizací projektu pro stavební povolení.
3. Starosta obce vystaví objednávku na aktualizaci projektu se souhlasem
zastupitelstva obce.
Ad. 8 Seznámení se stavem prací „Revitalizace místního hřbitova“ a okolí
Ing. Iva Vostrejţová, která celou akci projektovala, konstatovala, ţe kácení probíhá v ceku
k její spokojenosti. Odstranění starých stromů a dřevin provádí svépomocí Ondřej Havelka.
Ze staré výsadby zůstane lípa u márnice a jasany v přední části. Keře jsou ořezané a nové jsou
objednané na polovinu října.
S výsadbou stromů, která bude provedena svépomocí a podílet se mohou také rodiči a jejich
děti, kdy kaţdý strom by měl cedulku, kdo ho zasadil. Tato akce bude zveřejněna v rozhlase
a na stránkách obce.
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo bere na vědomí informace se stavem prací při revitalizaci
hřbitova a okolí.

Ad. 9 Úprava parkovací plochy u hospůdky- výsledky jednání
Moţnost úpravy parkovací plochy před obecní budovou, která slouţí jako kulturní stánek
obce se stále odkládá a to z důvodu navyšování ceny. Původní cena za „balenou“ se zdála
některým zastupitelům příliš vysoká. Termín pro dokončení se tak protáhl. Dnes, kdy cena
ropy stoupla stoupají i ceny za asfalt.
Nabízí se ještě jedna varianta úpravy plochy a tou je prolévaný povrch. Předváděcí akce byla
na konci srpna v obci Raková. Starosta obce poţádal o stanovení ceny za tuto variantu a je
rozhodnutý počkat na příznivou cenu.
Diskuse: p. V. Zapletal – oslovit Stavebniny u Komína, má s nimi dobré zkušenosti.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o úpravě parkovací plochy.
Ad. 10 Schválení směrnice o cestovních náhradách č. 5/2016, zrušení směrnice č. 14/2015
k veřejným zakázkám malého rozsahu
Směrnice č. 5 o cestovních náhradách byla zaslána zastupitelstvu obce e-mailem dne 21. 9.
2016. Směrnice vyuţívá starosta obce, kdy pouţívá vlastní auto ke sluţebním účelům. Cesty
schvaluje místostarostka obce. Tato směrnice je kaţdý rok automaticky aktualizována
vyhláškou o cenně pohonných hmot a výši stravného.
Zrušení směrnice č. 14/2015 bylo doporučeno zrušit s ohledem na vydání nového zákona o
zadávání veřejných zakázek. Tento zákon nabývá platnosti 1. 10. 2016
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah směrnice o cestovních náhradách
a důvod zrušení směrnice o veřejných zakázkách.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 5/2016 o cestovních náhradách
a zrušuje směrnici č. 14/2015 k veřejným zakázkám malého rozsahu.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje, že starosta obce bude při zadávání veřejných
zakázek postupoval podle zákona č. 134/2016 .
Ad. 11 Diskuse, různé
- Místní rozhlas – je špatně rozumět, zřejmě je potřeba provést kontrolu baterek a
dobíjení. Objednat firmu a zajistit kontrolu.
- Špatný signál pro mobilní telefony, s tím je spojeno i padání internetu. Starosta jiţ
jednal s kompetentní firmou z Konice, protoţe sám má tento problém, ale v naší obci
je tento problém dlouhodobě neřešitelný.
- Starosta obce poprosil občany,v rámci moţností,o udrţování pořádku před jejich
nemovitostmi z důvodu ukončení pracovního poměru zaměstnance obce.
- Pan Solovský vyjádřil pochvalu starostovi obce za přestavbu zázemí na OÚ
v Olbramicích.

-

Pan Chytil upozornil na znečištěný ţlab je zanesený a zarostlý, také je potřeba vyčistit
sráţky.
Na obec přišel dotazník – „čistá obec“, kdy obec poţádá autorizovanou firmu
o zprostředkování poţadovaných prací. Tato firma bude ručit za provedení a kvalitu
odvedených prací.

Závěr: Schůze byla ukončena v 20.00 hodin

USNESENÍ
č. 9
Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 27. 9. 2016



Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice v následujícím znění:
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola usnesení z 8. zasedání zastupitelstva.
3. Zpráva o činnosti starosty obce v době od 29. 6.2016 do 27. 9. 2016.
4. Schválení rozpočtového výhledu obce Olbramice na rok 2016-2019.
5. Schválení finančního daru z rozpočtu obce pro Hospic na sv, kopečku a DZR Bílsko.
6. Schválení OZV č. 1/2016 o nočním klidu v Olbramicích.
7. Seznámení se ze stavem jednání ohledně kanalizace.
8. Seznámení se ze stavem prací „Revitalizace místního hřbitova“ a okolí.
9. Úprava parkovací plochy u hospůdky – výsledek jednání.
10. Schválení směrnice o cestovních náhradách č. 5/2016 a zrušení směrnice č. 14/2015 k
veřejným zakázkám malého rozsahu
11. Diskuse, různé a závěr
Zastupitelstvo obce Olbramice navrţený program schválilo:

Pro:
Zdrţel:

4 (čtyři)
1 (jeden)

UZ/9/1/2016 Úvod a zahájení
UZ/9/2/2016 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.
UZ9/3/2016 Zpráva o činnosti starosty v době od 29. 6. 2016 do 27. 9. 2016.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
za uplynulé období.
UZ/9/4/2016 Schválení rozpočtového výhledu obce Olbramice na rok 2016-2019.
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu ke schválení rozpočtového výhledu obce
Olbramice na rok 2016-2019.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Olbramice na rok 2016- 2019

Pro:

5 (pět)

UZ/9/5/2016 Schválení finančního daru z rozpočtu obce pro Hospic na Svatém Kopečku
a DZR Bílsko.
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu schválení finančního daru.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice zamítlo pro tento rok poskytnutí daru pro Hospic na
Svatém Kopečku a DZR Bílsko.

Pro: 5 (pět)
UZ/9/6/2016 Schválení OZV č. 1/2016 o nočním klidu.
1.Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu schválení OZV č. 1/2016 o
nočním klidu.
2.Zastupitelstvo obce Olbramice neschvaluje OZV č.1/2016 o nočním klidu.
Pro: 4 (čtyři)
Zdrţel se: 1 (jeden)
UZ/9/7/2016 Seznámení se stavem jednání ohledně kanalizace
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu seznámení se
stavem jednání ohledně kanalizace.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s aktualizací projektu pro stavební povolení.
3. Starosta obce vystaví objednávku na aktualizaci projektu se souhlasem
zastupitelstva obce.
Pro: 4 (čtyři)
Proti: 1 (jeden)
UZ/9/8/2016 Seznámení se stavem prací „Revitalizace místního hřbitova“ a okolí
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace postupu Revitalizace místního
hřbitova“ a okolí.
UZ 9/9/2016 Úprava parkovací plochy u hospůdky- výsledky jednání
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o úpravě parkovací plochy
UZ 9/10/2016 Schválení směrnice o cestovních náhradách č. 5/2016, zrušení směrnice č.
14/2015 k veřejným zakázkám malého rozsahu
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah směrnice o cestovních náhradách
a důvod zrušení směrnice o veřejných zakázkách.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 5/2016 o cestovních náhradách
a zrušuje směrnici č. 14/2015 k veřejným zakázkám malého rozsahu.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje, ţe starosta obce bude při zadávání veřejných
zakázek postupoval podle zákona č. 134/2016 .
Pro: (5 pět)
Ověřovatelé: Ing. Iva Vostrejţová ………………………………
Dušan Dutszák……………………………

………………………………….
Ing. Iva Vostrejţová, místostarosta

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

