obec Olbramice
12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 6. června 2017
Ověřovatelé: Jindřich Solovský
Ing. Iva Vostrejžová
Zapisovatel: Dagmar Křupková
Přítomni:

Omluven:

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

Ad. 1 Úvod, zahájení.
Starosta obce stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. Přivítal přítomné a přednesl program.
Požádal přítomné o doplnění programu. Dnešní jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s programem a podklady pro jednání byly zaslány e- mailem 31. 5.
2017. Do veškerých dokumentů v písemné podobě je možné nahlédnout před veřejným zasedáním.
Starosta obce konstatoval nadpoloviční většinu přítomných členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.

Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Zpráva o činnosti starosty obce v době od 14. 3. 2017 do 6. 6. 2017
4. Schválení návrhu OZV 1/2017 o spádovosti obce do školských obvodů.
5. Projednání zveřejněných záměrů o prodeji pozemku a směně pozemku.
6. Schválení přijetí dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.
7. Schválení uzavření a podepsání předložené Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2017.
8. Schválení zadání výběrového řízení pro dodavatele akce a schválení podepsáním smlouvy
starostou obce s dodavatelem stavby, vybraném na základě výše uvedeného řízení.
9. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2016.
10. Seznámení s rozpočtovým opatřením 2/2017.
11. 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 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne
23. 3. 2017 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 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.
Ad. 3 Zpráva o činnosti starosty v době od 23. 3. 2017 do 6. 6. 2017
Březen:
Jednání na MěÚ Litovel – valná hromada – informace o možnostech dotace, , pronájem
a prodej obecních budov.
Kontrola hospodaření za rok 2016.
Seminář ohledně čištění odpadních vod v malých obcích a o zádržných systémech na
dešťovou vodu.
Duben:
Předložení žádosti o registraci a následné poskytnutí dotace na zalesňování obecního
lesa.
Oprava obecního traktoru – spojka.
Reklamace o následná oprava odstavné plochy u obecního úřadu.
Likvidace uložené zeminy z příkopu na cizí pozemek.
Doplnění podpisů na smlouvách, připojení kanalizace (ve spolupráci s AGPOL)
Akce – slet čarodějnic –„ hliniky“
Květen:
Deratizace – možnost vyzvednutí jedu na obci.
Červen:
Regionservis – seminář- střety zájmů, povinnost zveřejňování údajů o pozemcích.
Průběžně: řešení pracovních povinností s pracovníky u obce (zajišťování pohonných
hmot do sekaček, traktoru a křovinořeu), oprava sekaček a křovinořezu včetně dovozu a
odvozu aj.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
v uplynulém období.
Ad. 4 Schválení návrhu OZV 1/2017 o spádovosti obce do školských obvodů
Návrh OZV byl zastupitelům obce zaslán v materiálech na veřejné zasedání k nahlédnutí dne
31. 5. 2017. Jedná se o stanovení obvodů pro děti předškolního a děti s povinnou školná
docházkou do obce Vilémov a městyse Náměšť na Hané.
Diskuse: Pokud by dítě navštěvovalo dítě školu v jiné obci, zařizuje si rodič docházku sám.
Hlasování: Pro: 4(čtyři)

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhu OZV 1/2017 o spádovosti obce
do školských obvodů.
2. Zastupitelstvo schvaluje vydání OZV 1/2017 o spádovosti obce do školských obvodů.
Ad. 5 Projednání zveřejněných záměrů o prodeji pozemku a směně pozemku.
Záměry byly vyvěšeny na úřední desce obce Olbramice od 15. 5. 2017.
1. Jedná se o záměr směnit pozemek parc. č. 622/171, 622/25 a622/74 za parcelu č. 547
v kú. Olbramice - tento záměr byl vyvěšen z důvodu směny pozemku soukromého
majitele, za pozemek o stejné výměře a bonitě, který je majetkem obce, z důvodu
výstavby ČOV.
2. Druhý záměr je na odkoupení části pozemku fyzickou osobou. Jedná se o část
pozemku za OÚ, parcela č. 74 od obce Olbramice.
Výměna pozemku nebude provedena, tak jak bylo vyvěšeno – navržený pozemek je
cesta, která v ÚP Olbramice plní funkci odvodnění.
Druhý záměr se také neuskuteční – zájemce odstoupil od koupě.
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené záměry.
2. Zastupitelstvo neschvaluje záměr směny pozemku, ani prodej pozemku.
Ad. 6 Schválení přijetí dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje.
Zastupitelstvu obce byl předložen dopis z Olomouckého kraje- Oznámení k podané
žádosti do dotačního programu Olomouckého kraje: Program obnovy venkova Olomouckého
kraje 2017 - jednací číslo žádosti: KUOK 13097/2017.
Název projektu: Čekárna autobusové zastávky v Olbramicích
V návaznosti na naši žádost obce nám bylo oznámeno, že naše žádost o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 byla vybrána k získání podpory.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením č. UZ/4/46/2017 ze dne 24. 4.
2017 přidělení dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017, a to ve výši
300 000,- Kč.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro: 4(čtyři)

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijetí dotace poskytnuté v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje.
2. Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje.
Ad. 7 Schválení uzavření a podepsání předložené Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy na dotaci z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2017 zaslaný dne 30. 5. 2017 panem Davidem Krmáškem
Ing. z Olomouckého kraje. V návrhu smlouvy jsou uvedeny podmínky přijetí dotace,
termíny čerpání a vyúčtování vynaložených prostředků. Účelem poskytnutí dotace je
částečná úhrada výdajů na čekárnu autobusové zastávky v Olbramicích. Bude použita
na stavbu s úpravou prostředí u stavby zastávky.
Diskuse: Úřední deska bude umístěna u čekárny, bude osvětlená i v noci, stejně jako čekárna
uvnitř.
Hlasování: Pro: 4 (čtyři)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem Smlouvy o
poskytnutí dotace v rámci POV.

Ad. 8 Schválení zadání výběrového řízení pro dodavatele akce a schválení podepsáním
smlouvy starostou obce s dodavatelem stavby, vybraném na základě výše uvedeného
řízení.
Výzva k podání nabídek na stavbu autobusové čekárny byla rozeslána třem stavebním
firmám. Znění bylo předloženo zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo ve výběrovém řízení
vybíralo pouze ze dvou nabídek, protože třetí firma se po přijetí výzvy telefonicky
omluvila, že se výběrového řízení nezúčastní z důvodu plného sezonního vytížení.
Ve výběrovém řízení se jako první umístil Doposinvest s.r.o. Bohuslavice.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro: 4 (čtyři)

1. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zadání výběrového řízení pro
dodavatele akce stavba čekárny autobusu v Olbramicích.
2. Zastupitelé obce schvalují výběrové řízení pro dodavatele na akci stavba čekárny
autobusu v Olbramicích.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem smlouvy
s dodavatelem stavby vybraném ve výběrovém řízení pro stavbu čekárny autobusu
v Olbramicích.
Ad. 9 Schválení účetní závěrky za rok 2016 a závěrečného účtu obce Olbramice
za rok 2016.
9 a) Předmětem schvalování je účetní závěrka obce Olbramice za rok 2016 sestavená k 31. 12.
2016 (dále jen „účetní závěrka“). Schvalování účetní závěrky se uskuteční dnes na 12.
zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaném dne: 6. června 2017 na základě dodaných
podkladů, a to zejména výkazů Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva
za rok 2016 a zápisem o provedeném přezkumu hospodaření za rok 2016. Osoby, které
rozhodují o schválení účetní závěrky: Vítězslav Bednář, Ing. Iva Vostrejžová,Jindřich
Solovský, Dušan Dutszák.
Z celkového počtu členů zastupitelstva jsou přítomni 4 členi.
Po předložení výše uvedených výkazů bylo zastupitelstvo obce požádáno o schválení účetní
závěrky.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o účetní závěrce obce Olbramice za rok
2016.
2. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností 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.

9 b) Návrh závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2016
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů, dle § 17, je předkládán zastupitelstvu obce k projednání návrh
závěrečný účet za rok 2016.
Na rok 2016 byl zastupitelstvem obce Olbramice dne 23. března 2016 schválen rozpočet
v celkovém objemu příjmů i výdajů 2 722 510,00 Kč. V průběhu roku 2016 obce Olbramice

provedla sedm rozpočtových opatření. Rozpočtové změny se týkaly přesunů finančních
prostředků v rámci položek rozpočtové skladby a navýšení rozpočtu o dotace z KÚ
Olomouckého kraje na volby do Senátu ČR a do zastupitelstev krajů 25 000,- Kč a z Úřadu
práce v Olomouci na VPP 63 378,- Kč. Zůstatek na účtech: ZBÚ – KB Litovel 23 920811 /
0100 - 4 327 471,86 Kč, ČNB - 370 576,22 Kč. Celkem na bankovních účtech 4 698 048,08
Kč. Přezkoumání hospodaření obce Olbramice za rok 2016 bylo provedeno dne 23. 3.2017,
Ing. Vladimírem Ženčákem a Mgr. Dušan Voglem.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Olbramice za rok 2015 - nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona) v členění dle ustanovení §2 odst. 1 a 2 zákona.
Úplné znění závěrečného účtu Obce Olbramice za rok 2016 je k nahlédnutí na Obecním úřadě
v Olbramicích a na úřední desce www.olbramice.cz, obecní úřad, úřední deska.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři)
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o závěrečném účtu obce Olbramice za rok
2016.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Olbramice, a to bez
výhrad.
Ad. 10 Seznámení s rozpočtovým opatřením 2/2017.
Rozpočtové opatření se provádělo z důvodu použití nových, rozpočtem nepředvídatelných
příjmů k úhradě nezajištěných výdajů a přesun rozpočtových prostředků z důvodu změny
rozpočtové skladby od 1. 1. 2017
Rozpočet byl navýšen o 10 318,- Kč, tedy z 2 570 250,- Kč na 2 580 568,- Kč.
Diskuse: Uvedené pohledávky jsou za 2016 výjimečně, většinou nemáme, stále přispíváme
Vodovodu Pomoraví.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o rozpočtovém opatření 2/2017.
Ad. 11 Diskuse, různé
- Dětský den – je navržen zájezd v rámci obce s dětskou tematikou. Je možné získat
dotaci na kulturu z Mikroregionu Litovelsko.
- Pohostinství – není vážný zájemce dodnes.
- Starosta obce předložil návrh Ing. Pavla Solovského ohledně pozemku, na kterém
bude stát ČOV – zastupitelé dostali tři možnosti – odkoupení, a dvě různé směny
navržené Ing. Solovským. Zastupitelé se nedohodli - důvod – nebyli seznámeni
s těmito návrhy dříve – dohodli si termín 3 dny na dohodnutí se, která varianta je
nejschůdnější pro obec
Závěr: Schůze byla ukončena v 20.35 hodin

USNESENÍ
č. 12
Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 6. 6. 2017



Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 12. 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 14. 3. 2017 do 6. 6. 2017
4. Schválení návrhu OZV 1/2017 o spádovosti obce do školských
obvodů.
5. Projednání zveřejněných záměrů o prodeji pozemku a směně
pozemku.
6. Schválení přijetí dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje.
7. Schválení uzavření a podepsání předložené Smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017.
8. Schválení zadání výběrového řízení pro dodavatele akce a schválení
podepsáním smlouvy starostou obce s dodavatelem stavby, vybraném
na základě výše uvedeného řízení.
9. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a závěrečného účtu obce
Olbramice za rok 2016.
10. Seznámení s rozpočtovým opatřením 2/2017.
11. Diskuse, Různé, Závěr

Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo:

Pro:

4 (čtyři)

UZ/12/1/2017 Úvod a zahájení
UZ/12/2/2017 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.
UZ12/3/2017 Zpráva o činnosti starosty v době od 23. 3. 2017 do 6. 6. 2017

Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
za uplynulé období.
UZ/12/4/2017 Schválení návrhu OZV 1/2017 o spádovosti obce do školských obvodů
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhu OZV 1/2017 o spádovosti obce do
školských obvodů.
2. Zastupitelstvo schvaluje vydání OZV 1/2017 o spádovosti obce do školských obvodů
Pro: 4 (čtyři)
UZ/12/5/2017 Projednání zveřejněných záměrů o prodeji pozemku a směně pozemku.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené záměry.
2. Zastupitelstvo neschvaluje záměr směny pozemku, ani prodej pozemku.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/12/6/2017 Schválení přijetí dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijetí dotace poskytnuté v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje.
2. Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/12/7/2017 Schválení uzavření a podepsání předložené Smlouvy o poskytnutí dotace
v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017.
4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem Smlouvy o
poskytnutí dotace v rámci POV.
Pro:4 (čtyři)
UZ/12/8/2017 Schválení zadání výběrového řízení pro dodavatele akce a schválení
podepsáním smlouvy starostou obce s dodavatelem stavby, vybraném na základě výše
uvedeného řízení.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zadání výběrového řízení pro dodavatele akce
stavba čekárny autobusu v Olbramicích.

2. Zastupitelé obce schvalují výběrové řízení pro dodavatele na akci stavba čekárny
autobusu v Olbramicích.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem smlouvy
s dodavatelem stavby vybraném ve výběrovém řízení pro stavbu čekárny autobusu
v Olbramicích.
Pro: 4(čtyři)
UZ 12/9/2017 Schválení účetní závěrky (a) za rok 2016 a závěrečného účtu obce
Olbramice (b).
za rok 2016.
1. a) Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu o účetní závěrce obce Olbramice za rok
2016.
2. a) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností 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.
1. b) Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu o závěrečném účtu obce Olbramice za
rok 2016.
2 b) Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Olbramice, a to bez
výhrad.
Pro: 4(čtyři)
UZ 12/10/2017 Seznámení s rozpočtovým opatřením 2/2017.
1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o rozpočtovém opatření 2/2017.
Pro: 4 (čtyři)

Ověřovatelé: Jindřich Solovský ………………………………
Ing. Iva Vostrejžová……………………………

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

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

