obec Olbramice
10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 15. prosince 2016
Ověřovatelé: Jindřich Solovský
Ladislav Kopřiva
Zapisovatel: Dagmar Křupková
Přítomni:

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, 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:
Revokace usnesení z veřejného zasedání uskutečněného dne 12. 6. 2014, UZ/16/4/2014 jako bod 9
zveřejněného programu.

Doplnění programu zastupitelstvo schválilo: Pro: 5 (pět)
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Zpráva o činnosti starosty obce v době od 27. 9. 2016 do 15. 12.2016
4. Schválení rozpočtu obce Olbramice na rok 2017.
5. Schválení pověření starosty pro rok 2017.
6. Schválení OZV č. 1/2016 o výjimkách nočního klidu v Olbramicích.
7. Schválení poplatku za svoz domovního odpadu na rok 2017.
8. Schválení stanov SOSM.
9. Revokace usnesení z veřejného zasedání uskutečněného dne 12. 6. 2014,
UZ/16/4/2014
10. Diskuse, Různé, Závěr
Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo: Pro: 5 (pět)
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Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO Olbramice.
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce z 9. zasedání obecního zastupitelstva ze dne
27. 9. 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 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.
Ad. 3 Zpráva o činnosti starosty v době od 27. 9. 2016 do 15. 12. 2016
-

Dokončení rekonstrukce v budově OÚ v Olbramicích knihovna, WC
T-Mobile – dotaz na pokrytí signálem.
Jednání s firmou AGPol – aktualizace projektu na kanalizaci v obci.
Výsadba – revitalizace hřbitova – poděkování občanům, kteří se podíleli na výsadbě.
Konzultační schůzka zastupitelů v obci Krčmaň, kde vybudovali kanalizaci: účast
starosta+místostarosta.
Parkovací plocha - dokončení zakázky.
Velkoobjemový odpad – třídění se lepší za velké pneumatiky obec platí.
Mikroregion Litovelsko – dotace na opravu sakrálních staveb čerpání.
Kompostéry – zařizuje starosta z Nákla, který vyřizuje dotace.
Nová urgence pokrytí signálem T- Mobile
Vánoční stromek spolu s koledováním v kapli sv. Víta v Olbramicích

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 2017.
Zastupitelstvo obce bylo s návrhem rozpočtu na rok 2017 seznámeno prostřednictvím emailu dne 6. 12. 2016. Návrh rozpočtu byl ve vývěsce OÚ a na elektronické úřední desce
vyvěšen od 28. 12. Sejmut 14. 12. 2016. Rozpočtové příjmy a výdaje jsou ve výši 2 483 450,Kč bez zapojení státní dotace pro veřejnou zprávu. Rozpočet je vyrovnaný. Rozpočet na rok
2017 je přílohou tohoto zápisu č. 2.
Diskuse: Bez připomínek.
Hlasování: Pro: 5 (pět)
Návrh usnesení:
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1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu o návrhu rozpočtu obce
Olbramice na rok 2017.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje rozpočet obce Olbramice na rok
2017.

Ad. 5 Schválení pověření starosty pro rok 2017
Starosta obce Olbramice přednesl zastupitelům obce plánované akce na rok 2017, kdy bude
třeba, aby starosta jednal, podepisoval a zastupoval obec.
Plánované akce:
- Kanalizace – možnost podpisu starosty, vše okolo zařizuje ing. Šišlák.
- Čekárna autobusu včetně točny – bude se čekat na výzvu, pokud bude vyhlášena.
- Odpočinková zóna v místě nové výsadby.
- Sakrální stavby – nový vstup před kaplí a podobně.
- Obecní les – žádost o dotace na výsadbu – jaro 2017
- Severní cesta za humny – projekt již byl zpracován minulým zastupitelstvem.
U všech bodů, kromě lesa a kanalizace se počítá i s nutností zadat vypracování návrhu, nebo
projektů, případně i provedení výběrového řízení dle pokynů jednotlivých dotačních titulů.
Podpis smlouvy s firmou CET zastupovaná Ing. Šišlákem – pověření o zastupování obce ve
věci kanalizace a ČOV,včetně podání žádostí o dotace.
Diskuse:
V rámci kanalizace nejsou všichni občané informováni – to si starosta nemyslí, nadpoloviční
většina obyvatel se přihlásila k napojení do nové kanalizace. V současné době je vypočítán
náklad na výstavbu kanalizace + ČOV na 17 milionů Kč, zátěž pro obecní rozpočet
4 600 000,- Kč.
Je v rozpočtu počítáno s konečnou úpravou po výkopech – samozřejmě se s tím počítá, ale
musí se také počítat s tím, že kopeme do země, takže nedostatek v úpravě terénu se může
projevit i později. Do výstavby jsme tlačeni životním prostředí, které povoluje vypouštění
odpadních vod jen na omezenou dobu a následně povolení neprodlouží a později jen
z vlastních zdrojů kanalizaci v naší obci nepostavíme.
Do nové kanalizace budou vypouštěny jen odpadní vody z domácnosti a WC. Dešťová voda
poteče do stávající kanalizace.
Stará kanalizace je v havarijním stavu – nová se bude kopat vedle staré, provede se
monitoring a případné poškození se opraví. Poškozená není, to bychom poznali na povrchu,
ale určitě propouští, takže je to tak trochu trativod našich odpadních vod a je v některých
místech zanesená.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu o pověření starosty
obce na rok 2017.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schválilo pověření starosty podáním žádostí
a projektů na plánované akce pro rok 2017.
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Hlasování: Pro: 5 (pět)
3. Zastupitelstvo obce Olbramice pověřuje starostu obce podpisem příkazní
smlouvy s firmou CET, včetně podání žádostí o dotace.

Hlasování: Pro:
3 (tři)
Proti:
1 (jeden)
Zdržel se: 1 (jeden)
Ad. 6 Schválení OZV č. 1/2016 o nočním klidu.
OZV č.1/2016 stanovuje výjimečné případy, při nichž není doba nočního klidu vymezena.
Nočním klidem se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodiny.
Jedná se o obecní akce – noc z 31. prosince na 1. ledna, pálení čarodějnic 30. 4., den dětí –
červen a rozsvěcování vánočního stromečku – prosinec.
Zastupitelstvu obce byla zaslána dne 6. 12. 2016 e-mailem. Samotná OZV se zveřejňuje až po
schválení zastupitelstvem a nabývá právní moci patnáctý den po jejím vyhlášení.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro: 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu schválení
OZV č.1/2016 obce Olbramice o nočním klidu.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje OZV č.1/2016 obce Olbramice
o nočním klidu.
Ad. 7 Schválení poplatku za svoz domovního odpadu na rok 2017
Výpočet poplatku na rok 2017 na základě výdajů na svoz komunálního odpadu za rok 2016
byl předložen zastupitelstvu obce dne 6. 12. 2016.
Pro rok 2017 je stanoven poplatek za svoz domovního odpadu za osobu a rok 500,- Kč (pět
set).
V platnosti tedy zůstává OZV č. 2/2015, která nabyla účinnosti 1. ledna 2016.
Výpočet je přílohou tohoto zápisu č. 3.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro: 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu o stanovení poplatku
za domovní odpad pro rok 2017.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za svoz domovního odpadu na rok
2017.
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Ad. 8 Schválení stanov SOSM
Stanovy byly obci zaslány Svazkem obcí střední Moravy ke schválení. Zastupitelstvu obce
byl návrh předložen 6. 12. 2016. Členství v tomto svazku naší obci nepřináší viditelný přínos,
proto bylo navrženo zrušení členství.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro: 5 (pět)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo bere na vědomí znění nových stanov dobrovolného svazku obcí SOSM, předložené správním výborem SOSM.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení členství ve Svazku obcí střední Moravy.
Ad. 9 Revokace usnesení z veřejného zasedání uskutečněného dne 12. 6. 2014,
UZ/16/4/2014
Na základě doporučení stavebního úřadu požádal starosta obce zastupitelstvo obce o
revokování bodu usnesení č. UZ/16/4/2014 minulého zastupitelstva obce. Jedná se o
nesouhlasné stanovisko k zahájení řízení „Produkční farma Olbramice“.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři)
Proti 1 (jeden)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zrušení usnesení z veřejného
zasedání uskutečněného dne 12. 6. 2014, UZ/16/4/2014.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci stanoviska minulého zastupitelstva obce
Olbramice ze dne 12. 6. 2014 a trvá na rozhodnutí ze dne 7. 9. 2015,
UZ/5/10/2015 s nesouhlasným stanoviskem k zahájení řízení „Produkční farma
Olbramice“.
Ad. 10 Diskuse, různé
- Projekt na kanalizaci – občané budou pozváni osobně na OÚ , nebo do hospůdky a
osobně se budou projednávat změny. AGPol Vás písemně vyzve.

Závěr: Schůze byla ukončena v 20.03 hodin
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USNESENÍ
č. 10
Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 15.12 2016



Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice v následujícím znění:
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Zpráva o činnosti starosty obce v době od 27. 9. 2016 do 15.
12.2016
4. Schválení rozpočtu obce Olbramice na rok 2017.
5. Schválení pověření starosty pro rok 2017.
6. Schválení OZV č. 1/2016 o výjimkách nočního klidu
v Olbramicích.
7. Schválení poplatku za svoz domovního odpadu na rok 2017.
8. Schválení stanov SOSM.
9. Revokace usnesení z veřejného zasedání uskutečněného dne 12.
6. 2014, UZ/16/4/2014
10. Diskuse, Různé, Závěr

Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo:

Pro:

5 (pět)

UZ/10/1/2016 Úvod a zahájení
UZ10/2/2016 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.
UZ10/3/2016 Zpráva o činnosti starosty v době od 27. 9. 2016 do 15. 12. 2016
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
za uplynulé období.
UZ/10/4/2016 Schválení rozpočtu obce Olbramice na rok 2017.
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu ke schválení rozpočtu obce
Olbramice na rok 2017.
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2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Olbramice na rok 2017.
Pro:

5 (pět)

UZ/10/5/2016 Schválení pověření starosty pro rok 2017.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí schválení pověření starosty obce na
rok 2017.
3. Zastupitelstvo obce Olbramice schválilo pověření starosty podáním žádostí
k vyhlášeným dotačním titulům z POV, MMR, ROP a dalších na plánované akce pro
rok 2017.
Pro: 5 (pět)
4. Zastupitelstvo obce Olbramice pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy
s firmou CET, včetně podání žádostí o dotace.

Pro:
3 (tři)
Proti:
1 (jeden)
Zdržel se: 1 (jeden)
UZ/10/6/2016 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 schvaluje OZV č.1/2016 o nočním klidu.
Pro: 5 (pět)
UZ/10/7/2016 Schválení poplatku za svoz domovního odpadu na rok 2017
3. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu o výpočtu poplatku
za svoz domovního odpadu na rok 2017.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku 500,- Kč/osoba/rok za svoz
domovního odpadu na rok 2017.
Pro: 5 (pět)
UZ/10/8/2016 Schválení stanov SOSM
1. Zastupitelstvo bere na vědomí znění nových stanov dobrovolného svazku
obcí - SOSM, předložené správním výborem SOSM.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení členství ve Svazku obcí střední Moravy.
Pro: 5(pět)
UZ 10/9/2016 Revokace usnesení z veřejného zasedání uskutečněného dne 12. 6. 2014,
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UZ/16/4/2014.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zrušení usnesení z veřejného
zasedání uskutečněného dne 12. 6. 2014, UZ/16/4/2014.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci stanoviska minulého zastupitelstva obce
Olbramice ze dne 12. 6. 2014 a trvá na rozhodnutí ze dne 7. 9. 2015,
UZ/5/10/2015 s nesouhlasným stanoviskem k zahájení řízení „Produkční farma
Olbramice“.
Pro: 4 (čtyři)
Proti: 1 (jeden)
Ověřovatelé: Jindřich Solovský ………………………………
Ladislav Kopřiva……………………………

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

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