obec Olbramice
11. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 14. března 2017
Ověřovatelé: Ing. Iva Vostrejžová
Dušan Dutszák
Zapisovatel: Dagmar Křupková
Přítomni:

Vítězslav Bednář
Ing. Iva Vostrejžová
Dušan Dutszák
Jindřich Solovský

Omluveni:

Ladislav Kopřiva

Ad. 1 Úvod, zahájení.
V 18.05 hodin, starosta obce Vítězslav Bednář zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce
a konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, jsou přítomni 4 (čtyři) členové
obecního zastupitelstva a je tedy usnášení schopné.
Stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. Přivítal přítomné a přednesl program. Požádal
přítomné o doplnění programu.
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Zpráva o činnosti starosty obce v době od 15. 12. 2016 do 14. 3. 2017
4. Seznámení s rozpočtovým opatřením v roce 2017.
5. Diskuse, Různé, Závěr
Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo: Pro: 4 (čtyři)
Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO Olbramice.
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne
15. 12. 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 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.
Ad. 3 Zpráva o činnosti starosty v době od 15. 12. 2016 do 14. 3. 2017

-

-

-

-

-

-

-

Hlavní činností do konce měsíce prosinec 2016 bylo zateplení zdi OÚ v místě
rekonstrukce knihovny a WC zevnější strany, zajištění budovy bývalé školy před
mrazy, zejména hospůdky, kde bylo nutné topit, zajištění otopu. Běžný úklid v obci a
prostor hřbitova.
Leden 2017
Účast na školeních za účelem informací ohledně podávání žádostí o dotace pro obce
z POV, OPŽP a Ministerstva zemědělství ČR. Na základě „Plánu rozvoje obce pro
roky 2016- 2022 „ bylo pokračováno v přípravě projektů zaměřených na:
Rekonstrukce autobusové čekárny – POV
Přístupový chodník do kaple sv. Víta - MZE
Oprava zvoničky (z prostředků obce)
Příprava podkladů pro podání žádostí o dotace POV – 30. 1. 2017 a 15. – 20. 2. 2017
na MZE.
Schůzka ve věci kanalizace na místě novostavby Viojtěcha Zapletala, další jednání
budou následovat dle potřeby firmy AG Pol.
Únor 2017
V současné době probíhají jednání s majiteli dotčených pozemků kanalizací v rámci
územního řízení. Zajišťuje firma AG Pol Olomouc. Až po získání veškerých souhlasů
je možné požádat o vydání stavebního povolení.
Termín pro předložení žádosti o dotace na MZE je květen 2017.
2. 2. Úřast na semináři v Bea centrum Olomouc ohledně dotací.
Zajišťování akce setkání seniorů – hudba, příprava
Březen 2017
4. 3. Proběhlo setkání seniorů, účast 27 seniorů
Předávání vytěženého dřeva v lokalitě Vilémov- Cakov. Vytěženo po kůrovci bylo
19m³ dřeva.
Přihlášený zájemce o sezonní práce v naší obci bohužel nenastoupí. Zatím pracuje
pouze občan na veřejně prospěšné práce, který má ještě odpracovat cca 200 hodin.
V současné době opravuje obecní traktorek – spojka, výměna opotřebených lamel.
Na Úřadu práce v Litovli jsou v evidenci dva občané naší obce , kteří našim
podmínkám pro vykonávání práce u obce nevyhovují.

Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
v uplynulém období.
Ad. 4 Seznámení s rozpočtovým opatřením v roce 2017.
15. 12. 2016 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet na rok 2017 ve výši 2 483 450 Kč.
Olomoucký kraj nám prostřednictvím datové schránky dne 11. 1. 2017 sdělil, že dne
7. prosince 2016, kdy byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen státní rozpočet na rok
2017, na jehož základě bude naší obci poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy

ve výši 86 800,- Kč na rok 2017, která bude vyplácena prostřednictvím kraje v měsíčních splátkách.
Její příjem je v našem rozpočtu účtován na položce 4112 bez účelového znaku.
Po tomto oznámení byl rozpočet obce Olbramice navýšen v příjmech i výdajích o tuto částku. Jak již
bylo řečeno v příjmech na položku 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci
souhrnného dotačního vztahu a ve výdajích na paragraf 6171 – činnost místní správy.
Celkový objem rozpočtu na rok 2017 je: 2 570 250,- Kč

Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Olbramice v roce 2017.

Ad. 5 Diskuse, různé
-

Pokud by někdo věděl o zájemci sezonního zaměstnance vhodném pro naši obec,
kontaktujte nás.

Závěr: Schůze byla ukončena v 18.45 hodin

USNESENÍ
č. 11
Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 14. 3. 2017



Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 11. 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 15.12.2016 do
14.3.2017
4. Seznámení s rozpočtovým opatřením v roce 2017.
5. Diskuse, Různé, Závěr

Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo:

Pro:

4 (čtyři)

UZ/11/1/2017 Úvod a zahájení
UZ11/2/2017 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.
UZ11/3/2017 Zpráva o činnosti starosty v době od 15. 12. 2016 do 14. 3. 2017
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
za uplynulé období.
UZ/11/4/2017 Seznámení s rozpočtovým opatřením v roce 2017.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Olbramice v roce
2017.

.
UZ/11/5/2017 Diskuse, různé a závěr
Zájemce o sezónní práce u obce.

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

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

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

