obec Olbramice
13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 5. září 2017
Ověřovatelé: Dušan Dutszák
Ladislav Kopřiva
Zapisovatel: Dagmar Křupková
Přítomni:

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

Ad. 1 Úvod, zahájení.
Starosta obce stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. Dnešní jednání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s programem a podklady pro jednání byly zaslány
e- mailem 28. 8. 2017. Do veškerých dokumentů v písemné podobě je moţné nahlédnout před veřejným
zasedáním. Starosta obce konstatoval nadpoloviční většinu přítomných členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Poţádal přítomné o doplnění programu.
Doplnění programu starostou obce:
Veřejné zasedání je třeba doplnit o další bod jednání a to „Schválení dodatku na prodlouţení
smlouvy o dílo na autobusovou zastávku.“ Zařazuji jako bod jednání číslo 7.
Diskuse, různé a závěr bude pod bodem 8.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod, zahájení.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
Zpráva o činnosti starosty obce v době od 6. 6. 2017 do 5. 9. 2017
Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obsluţnosti Olomouckého kraje.
Schválení ţádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok
2017.
Seznámení s rozpočtovým opatřením 3/2017 a výsledkem dílčího
přezkoumáni.
Schválení dodatku na prodlouţení smlouvy o dílo na autobusovou zastávku.
Diskuse, Různé, Závěr

Hlasování: Pro 5 (pět)
Zastupitelstvo obce Olbramice navrţený program schválilo. Pro: 5 (pět)

Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO Olbramice.
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce z 12. zasedání obecního zastupitelstva ze dne
6. 6. 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 12. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.

Ad. 3 Zpráva o činnosti starosty v době od 6. 6. 2017 do 5. 9. 2017
Červen:
Výlet v rámci dětského dne do ZOO ve Vyškově a Dyno parku, návštěva
multifunkčního zařízení BONGO v Brně.
Koncem měsíce přípravné práce pro stavbu nové autobusové čekárny – spolu se
zaměstnancem obce rozebrání staré konstrukce.
Červenec:
Reklamace stromů, které před vstupem na hřbitov nerostou. Jedná se o Hloh 6ks.
Výměna stromu bude na podzim jako uznaná reklamace.
3. 7. firma Dopos a.s. započala práce na stavbě nové autobusové čekárny.
Monitoring kanalizace před zabetonováním základní desky.
Spolupráce s Ing. Balabuchem, který zpracovává projekt pro územní rozhodnutí, o
dotace se bude ţádat aţ na začátku roku 2018.
Srpen:
18. 8. pořádala obec odpolední posezení s hudbou v prostorách zahrádky hospůdky.
22. 8. proběhlo šetření stavebního úřadu p. Holiše na pozemku za pohostinstvím.
Září:
K 1. 9. ukončil zaměstnanec obce pracovní poměr. Na obci proběhlo dílčí
přezkoumáni hospodaření.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu o činnosti starosty v uplynulém
období.
Ad. 4 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.

Dodatek ke smlouvě byl zastupitelům obce zaslán v materiálech na veřejné zasedání
k nahlédnutí dne 28. 8.2017. Ve smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obsluţnosti
z 6. 11. 2014 se výpočet počítal z počtu občanů k 31. 12. 2013.
Podle dodatku bude pro výpočet příspěvku pro rok 2018 a 2019 rozhodný počet občanů
k 1. 1. 2017.
Diskuse: bez připomínek.
Hlasování: Pro: 5 (pět)
Návrh usnesení:
1.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí
příspěvku na zajištění dopravní obsluţnosti Olomouckého kraje.
2.
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č.1 ke
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obsluţnosti Olomouckého kraje
Ad. 5 Schválení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2017.
Ţádost byla zastupitelům předloţena k nahlédnutí spolu s darovací smlouvou. Ţadatelem je
Charita Šternberk, středisko Litovel, kterému kaţdoročně přispíváme částkou 5000,- Kč.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři), proti 1(jeden)
Návrh usnesení:
1.
2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí ţádost o poskytnutí finančního příspěvku pro
Charitu Šternberk, středisko Litovel.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku pro Charitu Šternberk, středisko
Litovel ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Ad. 6 Seznámení s rozpočtovým opatřením 3/2017 a výsledkem dílčího přezkoumáni.
Zastupitelstvu obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením elektronickou cestou dne 28. 8.
2017.
Do rozpočtu byla především zapojena dotace z Olomouckého kraje v rámci POV ve výši
300 000,- Kč na autobusovou zastávku, dále pak došlo k přesunu prostředků v rámci
schváleného rozpočtu.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 1. 9. 2017 Bc. Marií Jakubcovou
a Ing. Marcelou Herbríkovou. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření a výsledek dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017.
Ad. 7 Schválení dodatku na prodloužení smlouvy o dílo na autobusovou zastávku.
Ve smlouvě o dílo byl termín dokončení stavby do 31. 8. 2017. Je třeba schválit dodatek
smlouvy s firmou Dopos a.s. o prodlouţení termínu na dokončení a předání stavby.
Diskuse: Stavba se zdrţela kvůli reklamaci krovu, byl zadán jinému dodavateli, takţe termín
dodání se prodlouţí.
Hlasování: Pro 5 (pět)
Návrh usnesení:
1.
2.
3.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vydání dodatku na prodlouţení smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání dodatku na prodlouţení termínu pro
ukončení stavby.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem Dodatku
smlouvy o prodlouţení termínu stavby.

Ad. 8 Diskuse, různé
Prucek Roman vznesl dotaz na odpracování 20 hodin u obce zdarma – starosta
-

obce by mu to umoţnil.
Bude potřeba ještě posekat trávu – jestli zajistit dodavatelskou sluţbu, obec
nejdříve nabídne práci občanům obce, následně bude situaci řešit.
Bude také třeba zajistit zimní údrţbu obce.

Závěr: Schůze byla ukončena v 20.30 hodin

USNESENÍ
č. 13
Z 13. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 5. 9. 2017
Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 13. 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 6. 6. 2017 do 5. 9. 2017
4. Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obsluţnosti Olomouckého kraje.
5. Schválení ţádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok
2017.
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením 3/2017 a výsledkem dílčího
přezkoumáni.
7. Schválení dodatku na prodlouţení smlouvy o dílo na autobusovou zastávku.
8.
Diskuse, Různé, Závěr
Zastupitelstvo obce Olbramice navrţený program schválilo:

Pro:

5 (pět)

UZ/13/1/2017 Úvod a zahájení
UZ/13/2/2017 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 12. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.
UZ13/3/2017 Zpráva o činnosti starosty v době od 6. 6. 2017 do 5. 9. 2017.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
za uplynulé období.
UZ/13/4/2017 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
1.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí
příspěvku na zajištění dopravní obsluţnosti Olomouckého kraje.
2.
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č.1 ke
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obsluţnosti Olomouckého kraje
Pro:

5 (pět)

UZ/13/5/2017 Schválení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na
rok 2017.
1.
2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí ţádost o poskytnutí finančního příspěvku pro
Charitu Šternberk, středisko Litovel.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku pro Charitu Šternberk, středisko
Litovel ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Pro:

4 (čtyři)

Proti: 1 (jeden)

UZ/13/6/2017 Seznámení s rozpočtovým opatřením 3/2017 a výsledkem dílčího
přezkoumání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření a výsledek dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017.

UZ/13/7/2017
zastávku.
1.
2.
3.

Schválení dodatku na prodloužení smlouvy o dílo na autobusovou
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vydání dodatku na prodlouţení smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání dodatku na prodlouţení termínu pro
ukončení stavby.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem Dodatku
smlouvy o prodlouţení termínu stavby.
Pro: 5 (pět)

Ověřovatelé: Dušan Dutszák ………………………………
Ladislav Kopřiva……………………………

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

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

