obec Olbramice
16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 19. března 2018
Ověřovatelé: Jindřich Solovský
Ladislav Kopřiva
Zapisovatel: Dagmar Křupková
Přítomni:

Omluveni:

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

Ad. 1 Úvod, zahájení. 17.30 hodin
Starosta obce stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. Konstatoval, ţe dnešní jednání bylo
řádně svoláno a vyhlášeno. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s programem a podklady pro
jednání byly zaslány e- mailem 15. 3. 2018. Do veškerých dokumentů v písemné podobě je
moţné nahlédnout před veřejným zasedáním. Přítomna je nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Poţádal přítomné o doplnění programu. Program nebyl doplněný.
Program:
1.
Úvod, zahájení.
2.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.

3.

Zpráva o činnosti starosty obce.

4.

Projednání ţádosti o vydání stanoviska obce k umístění provozovny sběrny
elektromateriálu na pozemku p. č. 594 v k ú. olbramice u Vilémova.

5.

Projednání ţádosti o schválení vjezdu zúčelové komunikace na p.č. 594 v k.ú.
Olbramice u Vilémova.

6.

Schválení výše odměny starostovi obce dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

7.

Schválení OZV 1/2018 o školském obvodu Městyse Náměšť na Hané na základě
uzavřené smlouvy.

8.

Právní zastupování obce Olbramice, schválení smlouvy.

9.

Seznámení s rozpočtovými opatřeními od 1. 1.2018.
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10.

Seznámení s výsledkem výběrového řízení „Projektová dokumentace“.

11.

Diskuse, Různé, Závěr

Hlasování: Pro 4 (čtyři)
Zastupitelstvo obce Olbramice navrţený program schválilo.

Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO Olbramice.
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce z 15. zasedání obecního zastupitelstva ze dne
21. 12. 2017 přednesl Jindřich Solovský, předseda kontrolního výboru. Předmětem kontroly
bylo především plnění úkolů daných usnesením.
Zápis o kontrole je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Diskuse: Připomínka k bodu schválení odměny starostovi obce – po poradě s kontrolním
orgánem, nedorozumění při hlasování, byl bod zařazen do další veřejné schůze.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Olbramice.
Ad. 3 Zpráva o činnosti starosty obce.
Zpráva o činnosti starosty od 21.12.2017 do 19.3.2018
Účast na semináři ohledně poskytování dotací. Na základě získaných informací bylo
poţádáno
o dotaci z POV kraje na projekt kanalizace. Odstrojení a likvidace vánočního stromku na
návsi obce společně s místním občanem. Opakující se jednání se zástupcem majitele pozemku
p.č. 594 v k.ú. Olbramice, řešení připomínek k provozu místního pohostinství, setkání se
seniory, dohodnout podmínky pro právní zastupování obce a účast na XIV. Konferenci
samospráv Olomouckého kraje.
Diskuse: Proč se neková veřejné zasedání v pohostinství – provozovatel dojíţdí a termín
zasedání nebylo moţné posunout na den, kdy bude otevřeno. Pokud má někdo s provozem
pohostinství spokojen, můţe podat písemně stíţnost na OÚ, Smlouvu se současným
provozovatelem uzavřel starosta obce, coţ je v jeho kompetenci.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu o činnosti starosty v uplynulém
období.
Ad. 4 Projednání žádosti o vydání stanoviska obce k umístění provozovny sběrny
elektromateriálu na pozemku p.č. 594 v k.ú Olbramice u Vilémova.
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Majitel pozemku p.č. 594 v k.ú. Olbramice změnil svůj názor a místo vyuţívání pozemku
k rekreaci, hodlá na tomto pozemku vybudovat sběrnu elektromateriálu a elektrospotřebičů.
Zastupitelsvo obce bylo se ţádostí podanou dne 28.2.2018 pod č.j. OÚ84/2018 předem
seznámeno. Předloţení plné moci majitele pozemku k zastupování. Zastupující měl moţnost
v časem omezeném prostoru se k situaci vyjádřit.
Diskuse: Jeden ze zastupitelů zamítá a navrhuje zástupci odkup pozemku.
Hlasování: Pro: 0 hlasy

Proti: 4 (čtyři) hlasy

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí návrh projednání ţádosti o vydání
stanoviska obce k umístění provozovny sběrny elektromateriálu na pozemku p.č. 594 v k.ú.
Olbramice u Vilémova.
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje umístění provozovny sběrny elektromateriálu na p.č. 594
v k.ú. Olbramice u Vilémova.
Ad. 5 Projednání žádosti o schválení vjezdu z účelové komunikace na p.č. 594 v k.ú.
Olbramice u Vilémova
Majitel pozemku p.č. 594 ţádá obec o příjezd na svůj pozemek z obecní parcely č. 716, coţ je
účelová komunikace, která před několika desítkami let zanikla a dle územního plánu obce je
určená pro zajištění přístupu do zahrady pohostinství. Ţádost byla doručena 28.2.2018 a je
evidována pod č.j. OÚ 85/2018. Zastupující majitele pozemku měl opět moţnost se k podané
ţádosti vyjádřit.
Diskuse: Do dnešního dne byl přístup z jiné strany (od bytovek). Zastupitel vyslovil názor, ţe
v návaznosti na zamítnutí předchozí ţádosti je schválení tohoto bodu bezpředmětné. Druhý
zastupitel je toho názoru obnovit původní cestu aţ k lesu.
Hlasování: Pro: 0 hlasy

Proti: 4 (čtyři) hlasy

Návrh usnesení:
1.Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí ţádost o schválení vjezdu z účelové
komunikace na p. č. 594 v k.ú. Olbramice u Vilémova.
2.Zastupitelstvo obce neschvaluje vjezd z účelové komunikace na p.č. 594 v k.ú Olbramice
u Vilémova.
Ad. 6. Schválení výše odměn dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Zastupitelstvo bylo s novým nařízením vlády seznámeno na veřejném zasedání dne 21. 12.
2017. Bylo zde zastupitelem navrţeno zvýšení hrubé odměny pro starostu obce v hrubé výši
19 000,- Kč. Z důvodu nedorozumění při schvalovacím procesu je tento návrh na doporučení
dozorujícího orgánu znovu předloţen.
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Diskuse: Ohrazení zastupitele, ţe tento návrh jiţ nebyl na minulém zasedání schválen –
starosta obce se zdrţel hlasování o své odměně. Ministerstvo dozoru potvrdilo, ţe starosta
můţe o své odměně hlasovat jako člen zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 3 (tři) hlasy

Proti: 1 (jeden) hlas

Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše odměn dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce odměnu v hrubé výši 19 000,- Kč a to od
1. 4. 2018

Ad. 7. Schválení OZV č. 1/2018 o školském obvodu Městyse Náměšť na Hané na
základě uzavřené smlouvy.
Tato OZV se týkala stanovení „Společného školského obvodu mateřské školy a základní
školy v Náměšti na Hané“, kdy je zaručeno, ţe dítě bude v kaţdém případě přijato do tohoto
školského zařízení. Smlouva byla uzavřena 14. 2. 2018
Samozřejmě pokud rodiče budou chtít, aby jejich dítě docházelo do školského zařízení
v okolních obcí mají moţnost si to zařídit, ale pokud budou mít naplněnou kapacitu nejsou
jim děti povinni k docházce přijmout.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro: 4 (čtyři) hlasy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně OZV č.1/2018 o školském obvodu
Městyse Náměšť na Hané
2. Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č.1/2018

Ad. 8 Právní zastupování obce Olbramice, schválení smlouvy
V určitých situacích je třeba, aby obec zastupoval právník. Návrh smlouvy byl zastupitelstvu
předloţen elektronicky dne 15. 3.2018. Právní sluţby se budou hradit podle výkonu právníka,
coţ je výhodnější neţ paušál, kdy třeba sluţby ani nevyuţijeme.
Diskuse: Právní sluţby se budou vyuţívat v případě: právník = právník
Hlasování: Pro: 4 (čtyři)
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Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí právní zastupování obce Olbramice.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schválilo uzavření smlouvy v předloţeném znění a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
Ad. 9 Seznámení s rozpočtovými opatřeními od 1. 1. 2018
Rozpočtové opatření 1/2018 – navýšení rozpočtu o dotace na státní správu a volby prezidenta
republiky. Ve výdajích zařazeny na rezervy.
Rozpočet před úpravou: 2 658 161,- Kč
Navýšení rozpočtu o dotace: o 115 787,- Kč
Výše rozpočtu po změnách: 2 773 948,- Kč
Celkové navýšení rozpočtu o 162 285,- Kč.
Rozpočtové opatření 2/2018 – dochází jen k přesunu výdajů na volby a úprava částky vratky
na volby a pokrytí nákladů na kulturu.
Celkový objem rozpočtu k dnešnímu dni je: 2 773 948,- Kč.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření od 1. 1. 2018.
Ad. 10 Seznámení s výsledkem výběrového řízení „Projektová dokumentace“
Výběrové řízení spolu s oslovením firem zpracoval Ing. Kamil Šišlák. Komise se sešla na OÚ
v Olbramicích dne 14. 3.2018
Po otevření jednotlivých obálek zvítězila ze tří uchazečů firma AGPOL Olomouc.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro: 4 (čtyři) hlasy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výsledku výběrového řízení.
2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně inţenýrské činnosti na akci
„Kanalizace a ČOV Olbramice“ s vybranou firmou AGPOL Olomouc s.r.o.
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Ad 11. Diskuse různé a závěr
Smlouva na projektovou dokumentaci bude spojení veškerých prací do jedné smlouvy a
poţádání o dotaci z krajského úřad z POV – 300 tisíc korun.
Aktuálně se zpracovává dokumentace na stavební povolení kanalizace Azov, předpokládané
dokončení je září aţ říjen – ţádost o dotace a výběrové řízení na stavbu.
Závěr: Schůze byla ukončena v 18.54 hodin
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USNESENÍ
č. 16
Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 19. 3 2018
Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 16. 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.
4. Projednání ţádosti o vydání stanoviska obce k umístění provozovny sběrny
elektromateriálu na pozemku p.č. 594 v k.ú Olbramice u Vilémova.
5. Projednání ţádosti o schválení vjezdu z účelové komunikace na p.č. 594 v k.ú.
Olbramice u Vilémova
6. Schválení výše odměny starostovi obce dle nového nařízení vlády č. 318/2017Sb.
7. Schválení OZV č. 1/2018 o školském obvodu Městyse Náměšť na Hané na základě
uzavřené smlouvy.
8. Právní zastupování obce Olbramice, schválení smlouvy.
9. Seznámení s rozpočtovými opatřeními od 1. 1. 2018.
10. Seznámení s výsledkem výběrového řízení „ Projektová dokumentace“.
11. Diskuse, Různé, Závěr
Zastupitelstvo obce Olbramice navrţený program schválilo:

Pro: 4 (čtyři)

UZ/16/1/2018 Úvod a zahájení
UZ/16/2/2018 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 15. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.
UZ16/3/2018 Zpráva o činnosti starosty.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
za uplynulé období.
UZ/16/4/2018 Projednání žádosti o vydání stanoviska obce k umístění provozovny
sběrny elektromateriálu na pozemku p.č. 594 v k.ú Olbramice u Vilémova.
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1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí návrh projednání ţádosti o vydání
stanoviska obce k umístění provozovny sběrny elektromateriálu na pozemku p.č. 594 v k.ú.
Olbramice u Vilémova.
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje umístění provozovny sběrny elektromateriálu na p.č. 594
v k.ú. Olbramice u Vilémova.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/16/5/2018 Projednání žádosti o schválení vjezdu z účelové komunikace na p.č. 594
v k.ú. Olbramice u Vilémova
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí ţádost o schválení vjezdu z účelové
komunikace na p. č. 594 v k.ú. Olbramice u Vilémova.
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje vjezd z účelové komunikace na p.č. 594 v k.ú Olbramice
u Vilémova.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/16/6/2018 Schválení výše odměn dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše odměn dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce odměnu v hrubé výši 19 000,- Kč a to od
1. 4. 2018
Pro: 3(tři)

Proti: 1 ( jeden)

UZ/16/7/2018 Schválení OZV č. 1/2018 o školském obvodu Městyse Náměšť na Hané
na základě uzavřené smlouvy.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně OZV č.1/2018 o školském obvodu
Městyse Náměšť na Hané
2. Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č.1/2018
Pro: 4 (čtyři)
UZ/16/8/2018 Právní zastupování obce Olbramice, schválení smlouvy
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí právní zastupování obce Olbramice.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schválilo uzavření smlouvy v předloţeném znění a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
Pro: 4 (čtyři)
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UZ/16/9/2018 Seznámení s rozpočtovými opatřeními od 1. 1. 2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření od 1. 1. 2018.

UZ/16/10/2018 Seznámení s výsledkem výběrového řízení „Projektová dokumentace“
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výsledku výběrového řízení.
2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně inţenýrské činnosti na akci
„Kanalizace a ČOV Olbramice“ s vybranou firmou AGPOL Olomouc s.r.o.
Pro: 4(čtyři)

Ověřovatelé: Jindřich Solovský ……………………………
Ladislav Kopřiva ……………………………..

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

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