obec Olbramice
17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 18. června 2018
Ověřovatelé: Jindřich Solovský
Ing. Iva Vostrejţová
Zapisovatel: Dagmar Křupková
Přítomni:

Vítězslav Bednář
Jindřich Solovský
Pavlína Dobrá
Ladislav Kopřiva ( od 18.45 hodin)

Omluveni:
Ad. 1 Úvod, zahájení. 18.00 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 12. 6. 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.
Schválení programu jednání tak, jak byl zveřejněn a to v tomto znění:
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Sloţení slibu nového člena zastupitelstva obce.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
4. Zpráva o činnosti starosty obce.
5. Schválení účetní závěrky za rok 2017.
6. Schválení Závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2017.
7. Schválení střednědobého výhledu obce Olbramice na rok 2019 aţ 2021.
8. Schválení OZV č.2/2018 o stanovení školského obvodu základní školy.
9. Schválení směrnic k ochraně osobních údajů a spisový řád.
10. Seznámení s rozpočtovým opatřením 3/2018 a 4/2018.
11. Schválení přijetí dotace a schválení uzavření smlouvy na poskytnutí dotace.
12. Domovní přípojky na kanalizaci.
13. Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu.
14. Schválení ţádosti o povolení zřízení zpevněného vjezdu.
15. Ţádost o zřízení přístupové cesty a vjezdu.

16. Schválení daru na Charitu Šternberk, středisko Litovel.
17. Schválení výkonu práce a výši odměny zastupitelů obce na dohodu o provedení práce
na období červen aţ říjen 2018.
18. Diskuse, Různé, Závěr.
Diskuse bude probíhat ke kaţdému bodu jednání zvlášť.
Výsledek hlasování: Pro 4(čtyři)
Ad 2. Sloţení slibu nového člena zastupitelstva obce
Dne 11. 4. 2018 rezignoval na svoji funkci zastupitele pan Dušan Dutszák. Jako náhradnice
je podle sečtených preferencí v posledních volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Pavlína
Dobrá.
Starosta obce přednesl slib, který p. Pavlína Dobrá stvrdila podpisem.
Ad 3.Kontrola usnesení z 16. zasedání zastupitelstva
Kontrolu provedl p. Jindřich Solovský dne 18. 6. 2018, zápis provedené kontroly bude
přílohou tohoto zápisu č. 1.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 16. Zasedání zastupitelstva obce
Olbramice.
Ad 4. Zpráva o činnosti starosty obce
Zpráva o činnosti starosty od 19.3.2018 do 18.6.2018
V tomto období, kdy nemáme sezonního pracovníka jsem vykonával různé práce pro
zvelebení obce, účast na valné hromadě Mikroregionu Litovelsko, kde obcím přislíbili
příspěvek na kulturní akce ve výši 15 000,- Kč za stanovených podmínek, řešení GDPR –
pověřenec obce na základě smlouvy ze SMO je pan Tomáš Pavelka, účast na valné hromadě
Mikroregionu Haná, obecní les, kůrovec, dotace, uzavření smlouvy na právnické sluţby Mgr.
Jiří Šubrt, sečení obecních ploch, 30. dubna akce pálení čarodějnic, dotovaná akce
bezbariérového chodníku do místní kaple sv. Víta – dotace 32 661,- Kč+ spoluúčast obce.
V červnu první sobota den dětí v Olbramicích, konal se v „Hlinikách“, technické zajištění
akce. Schůzka ve věci sluţeb svozu odpadů – bude se zdraţovat skládkování komunálního
odpadu, kanalizace a ČOV je ve fázi před vydáním stavebního povolení.
Diskuse: Na co lze pouţít příspěvek 15 000,- Kč?
Na kulturní akce konané v obci označené logem Mikroregionu Litovelsko a celkové náklady
s naší účastí musí být 18 000,- Kč.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnost starosty.

Ad 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017
Účetní závěrka obce Olbramice za rok 2017 je sestavená ke dni 31. 12. 2017. Podklady
k účetní závěrce – výkaz Rozvaha, Příloha, Výkaz zisků a ztrát, Výkaz Fin 12- M,
Inventarizační zpráva za rok 2017 a protokoly o provedení přezkoumání hospodaření obce
Olbramice za rok 2017
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4(čtyři) hlasy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí účetní závěrku obce Olbramice za rok
2017.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje účetní závěrku obce Olbramice za rok 2017.

Ad 6. Schválení Závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2017
Závěrečný účet byl v plném znění i s přílohami vyvěšen ve vývěsce OÚ a na elektronické
úřední desce od 24. 5. 2018 do dnešního dne. Závěrečný účet obsahuje veškeré informace
o hospodaření obce v roce 2017, včetně poskytnutých a přijatých dotací, zůstatků na
bankovních účtech, výkazů a zpráv
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bylo se závěrečným účtem seznámeno a po jeho schválení bude do 30 dní
od schválení vyvěšen dokument závěrečného účtu na úřední desce ve zkrácené formě a na
elektronické úřední desce v plném znění aţ do doby schválení závěrečného účtu za další
následující rok.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere návrh Závěrečného účtu obce Olbramice za rok2017.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje Závěrečný účet obce Olbramice za rok 2017.

Ad 7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Olbramice na rok 2019 aţ 2021.
Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje předpokládané výdaje a příjmy na další roky
hospodaření obce, podle kterého se sestavuje rozpočet obce. Střednědobý výhled je nutné
přehodnotit na základě aktuální situace, která by v tomto období nastala, jedná se zejména
o smluvní vztahy a další závazky, pořízení DHM, případně rozsáhlé opravy nemovitostí,
o financování aktivit organizace půjčkami či úvěry, následně pak splácením jistin a úroků
z těchto finančních zdrojů.
Návrh střednědobého výhledu byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce od 24.
5. 2018.

Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2021.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Olbramice na rok
2019 – 2021.
Ad 8. Schválení OZV č. 2/2018
Tato OZV se týkala stanovení „Společného školského obvodu základní školy v Náměšti
na Hané“.
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy s Městysem
Náměšť na Hané byla uzavřena 26. 4. 2018.
Návštěva jiných školských zařízení není překáţkou, ale při nedostatku míst je ZŠ v Náměšti
na Hané děti s naší obce upřednostnit.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně OZV č.2/2018.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.2/2018 kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy.

Ad.9 Schválení směrnic k ochraně osobních údajů a spisový řád.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem směrnic, které se vydávají, nebo jsou
aktualizovány s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve zkratce GDPR, které pro všechny přišlo
v platnost dne 25. 5. 2018.
Směrnice obsahuje: účel směrnice, základní pojmy, zásady zpracování osobních údajů
a zákonnost zpracování, zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, Evidence a způsob
zpracování osobních údajů, Ochrana osobních údajů a předávaní údajů do jiných států.
Spisový řád je aktualizovaný a upravuje nakládání s dokumenty, příjem, označování,
evidence, vyřizování, vyhotovování, odesílání a podepisování dokumentů, ukládání,
vyřazování dokumentů a vedení spisové sluţby v mimořádných situacích. Přílohou je spisový
skartační plán a vzory návrhů.
Diskuse: Doplnění informace - pověřencem pro naši obec ve věci GDPR je Tomáš Pavelka.
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy
Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí směrnici obce Olbramice č. 23/2018 a 7/2018.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje směrnici obce Olbramice č. 23/2018
k ochraně osobních údajů dle GDPR a směrnici č. 7/2018 spisový řád.
Ad. 10 Seznámení s rozpočtovým opatřením 3/2018 a 4/2018.
V rozpočtovém opatření č. 3/2018 se zařazuje do rozpočtu daň právnických osob za
obce ve výši 98 800,- Kč v příjmech i výdajích a vratka za vyrovnání elektřiny 14 892,Kč byla ve výdajích pouţita na pokrytí výdajů na ostatní platy za provedenou práci
pohoštění a konzultační a poradenské sluţby V ostatních
Navýšení rozpočtu o 113 692,- Kč
Výše rozpočtu po změnách: 2 888 740,- Kč
V rozpočtovém opatření č. 4/208 se objem rozpočtu nezměnil, došlo k přesunu
rozpočtových prostředků v rámci paragrafů a poloţek, aniţ by se změnil objem
schváleného rozpočtu.
Diskuse: Přeplatek elektřiny vznikl na bývalé škole a to z důvodu nastavených vysokých
záloh, a protoţe v loňském roce nebyl v pohostinství nájemce, vznikl přeplatek v této výši.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření.
Ad. 11 Schválení poskytnutí dotace a schválení uzavření smlouvy na poskytnutí dotace
a schválení přijetídotace s uzavřením smlouvy č. 2018/02051/OSR/DSM
Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2018/02051/OSR/DSM od Olomouckého kraje
z programu POV za účelem zlepšení kvality ţivota venkovských oblastí, zvýšení
atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu
a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada
výdajů na akci „Kanalizace a ČOV Olbramice ve výši 300 000,- Kč na dopracování
projektové dokumentace do úrovně provádění stavby.
Diskuse: Bez připomínek.
Hlasování: Pro 5 (pět) hlasů
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o poskytnutí a přijetí dotace.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí a přijetí dotace a uzavřen smlouvy
č.2018/0251/OSR/DSM s Olomouckým krajem a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.

Ad. 12 Domovní přípojky na kanalizaci.
Firma AGPOL s.r.o., která zpracovává projekt na celou kanalizaci včetně ČOV by na
základě smlouvy hromadně vypracovala všem zájemcům, kteří se závazně přihlásili na OÚ

v Olbramicích projekt domovních přípojek a vyřídila stavební povolení. Cena jedné
přípojky 3 000,- Kč bez DPH.
Diskuse: Kdyţ nebude někdo z občanů chtít tuto moţnost vyuţít? Pokud by si chtěl někdo
vyřídit vše sám a nevyuţije této nabídky nebude mu v tom bráněno.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o domovních kanalizačních
přípojkách.
2.

Zastupitelstvo obce schválilo celoplošné zadání projektu domovních přípojek včetně
stavebního povolení firmě AGPOL s.r.o. dle seznamu závazných zájemců o připojení
na kanalizaci.(rozpis jednotlivých poloţek činností pro vydání stavebního povolení je obsahem
cenové nabídky ze dne 13. 3. 2018)

3. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou AG Pol s.r.o.
Olomouc ve výše uvedené věci.

Ad. 13 Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu.
Ţadatelem je Stanislav Helekal, který ţádá o uzavření smlouvy o právu provést stavbu:
1. Uloţení kabelu NN 4x25pro zřízení zásuvkové skříně na
pozemku p.č. 54
a 49 v k.ú. Olbramice .
2. Smlouva téhoţ ţadatele o oplocení p.č. 54 a 55 v k.ú.
Olbramice
Diskuse: Je zaměřena cesta ? Cesta byla zaměřena z důvodu řešení odvodnění cest Ing.
Pavlou Hamouzovou z Litovelské geodézie s.r.o.
Hlasování: Pro 5(pět) hlasů
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Smlouvě o právu provést stavbu.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s oplocením pozemku p.č. 54 a p.č.55 v k.ú. Olbramice u
Vilémova a uloţení kabelu na p.č. 54 a p.č. 55 v K.ú. Olbramice u Vilémova a pověřuje
starostu obce podpisem smluv o právu provést stavbu.

Ad. 14 Schválení ţádosti o povolení zřízení zpevněného vjezdu.
Ţadatelem je Jindřich Solovský, který ţádá o povolení zřídit na své náklady zpevněný
vjezd na vlastním pozemku p.č. 67 sousedící s pozemkem č.p.710 v k.ú.Olbramice u
Vilémova, které je ve vlastnictví obce.
Diskuse: Bez připomínek.
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy zdrţel se: 1( jeden)

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o ţádosti o povolení zřízení zpevněného
vjezdu.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou vjezdu na pozemku p.č. 67 v k.ú. Olbramice u
Vilémova na náklady majitele pozemku.

Ad. 15 Ţádost o zřízení přístupové cesty a vjezdu.
Ţadatelem je Vladimír Holiš, který ţádá o přístupní cestu na pozemek p.č.594 v k.ú.
Olbramice. Zpřístupnění navrhuje přes pozemky p.č. 753 a 5/3 v k.ú. Olbramice u Vilémova.
Na 16. veřejném zasedání zastupitelstva obce Olbramice se neschválilo umístění provozovny,
ani přístupová cesta. Obecní pozemek p.č. 753 je zatíţen věcnými břemeny stávající
kanalizace a elektrickou přípojkou k transformátoru – majitel ČEZ. Pokud bychom chtěli něco
opravit, těţko bychom se s majitelem domlouvali.
Diskuse: Po předloţení plné moci se ujal diskuse p. Mareš, který zastupuje p. Holiše.
Seznámil přítomné s problematikou a stěţoval si na přístup k řešení situace na jednání OÚ
Olbramice. Zamítání sběrny oprav elektrospotřebičů, nesouhlas s umístění mobilního domu.
Na původní cestě je dětské hřiště – navrhuje diskusi a setkání se zastupiteli obce k vyřešení
situace.
Vyjádření zastupitelstva obce ve věci zřízení přístupové cesty a vjezdu: Zamítnutí
nejednoznačné ţádosti, která neobsahuje souhlasy všech majitelů pozemků, hrazení nákladů
na zřízení cesty, a zajištění úklidu cesty.
Hlasování: Proti 5(pět) hlasů
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o ţádosti o povolení zřízení přístupní
cesty.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice nesouhlasí se zřízením přístupové cesty a vjezdu na p.č.
594 v k.ú. Olbramice přez pozemek p. č. 753 v k.ú. Olbramice u Vilémova .
3. Zastupitelstvo obce Olbramice zamítá ţádost z důvodu nejednoznačnosti ţádosti, kdy
nevyplývá, čeho se ţadatel doţaduje. Kdo bude hradit náklady na vybudování a v jakém
rozsahu, kdo ponese odpovědnost a bude se o cestu starat, jaké moţnosti přístupu v případě
nepředvídatelných okolností, jak se stanoví právní závazky apod.

Ad. 16 Schválení daru na Charitu Šternberk, středisko Litovel.
Charita Šternberk poţádala o dar z rozpočtu obce pro středisko Litovel.
V rozpočtu obce na tyto dary je rozpočtovaná částka na par.3639 pol.5223 částka
5000,- Kč.
Diskuse: Bez připomínek

Hlasování: Pro 5 (pět) hlasů
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o ţádosti o dar.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru Charitě Šternberk středisko Litovel.

Ad. 17 Schválení výkonu práce a výši odměny zastupitelů obce na dohodu o provedení
práce na období červen aţ říjen 2018.
Obec v letošním roce opět nemá sezonního pracovníka. Údrţba obce je prováděna
zastupiteli obce na dohodu o provedení práce a z tohoto důvodu je potřeba schválit
období, ve kterém je tato činnost prováděna a odměna za provedenou práci. Netýká se
smluvních zluţeb sečení traktorem a úklid sněhu ošetřený smluvně.
Dohoda je na 300 hodin a rok, období červen aţ říjen, čistá odměna 100,- Kč/ hodina.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 5 (pět) hlasů
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výkonu práce a výši odměny
zastupitelů obce na dohodu o provedení práce na období červen aţ říjen 2018.
2. Zastupitelstvo obce schválilo provádění práce zastupiteli obce na dohodu o provedení
práce v období červen aţ říjen 2018 s čistou odměnou 100,- Kč/ hodina.

Diskuse , různé a závěr
- Starosta obce vyzval občany pro kandidaturu do obecních zastupitelstev,kandidátky
s peticemi je třeba odevzdat n a MěÚ Litovel do 31.7.2018 do 16.00 hodin.
- Stíţnost na rychle projíţdějící auta obcí, silnice, chodníky ve špatném stavu – musíme
počkat aţ bude hotová kanalizace.
- Na nedodrţování rychlosti upozornit Policii ČR – dopravní inspektorát

USNESENÍ
č. 17
Z 17. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 18. 6. 2018
Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice v následujícím znění:
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Sloţení slibu nového člena zastupitelstva obce.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
4. Zpráva o činnosti starosty obce.
5. Schválení účetní závěrky za rok 2017.
6. Schválení Závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2017.
7. Schválení střednědobého výhledu obce Olbramice na rok 2019 aţ 2021.
8. Schválení OZV č.2/2018 o stanovení školského obvodu základní školy.
9. Schválení směrnic k ochraně osobních údajů a spisový řád.
10. Seznámení s rozpočtovým opatřením 3/2018 a 4/2018.
11. Schválení přijetí dotace a schválení uzavření smlouvy na poskytnutí dotace.
12. Domovní přípojky na kanalizaci.
13. Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu.
14. Schválení ţádosti o povolení zřízení zpevněného vjezdu.
15. Ţádost o zřízení přístupové cesty a vjezdu.
16. Schválení daru na Charitu Šternberk, středisko Litovel.
17. Schválení výkonu práce a výši odměny zastupitelů obce na dohodu o provedení práce
na období červen aţ říjen 2018.
18. Diskuse, Různé, Závěr.
Zastupitelstvo obce Olbramice navrţený program schválilo:

Pro: 4 (čtyři)

UZ/17/1/2018 Úvod a zahájení
UZ/17/2/2018 Sloţení slibu nového člena zastupitelstva obce
UZ/17/3/2018 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 16. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.

UZ/17/4/2018 Zpráva o činnosti starosty.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
za uplynulé období.
UZ/17/5/2018 Schválení účetní závěrky za rok 2017.
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí účetní závěrku obce Olbramice za rok
2017.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje účetní závěrku obce Olbramice za rok 2017.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/17/6/2018 Schválení Závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2017
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere návrh Závěrečného účtu obce Olbramice za
rok 2017.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje Závěrečný účet obce Olbramice za rok 2017.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/17/7/2018 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Olbramice na rok 2019
aţ 2021.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2021.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Olbramice na rok
2019 – 2021.
Pro: 4(čtyři)
UZ/17/8/2018 Schválení OZV č. 2/2018 o školském obvodu Městyse Náměšť na Hané
na základě uzavřené smlouvy.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně OZV č.2/2018 o školském
obvodu Městyse Náměšť na Hané.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.2/2018 kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/17/9/2018 Schválení směrnic k ochraně osobních údajů a spisový řád.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí směrnici obce Olbramice č. 23/2018 a 7/2018.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice schvaluje směrnici obce Olbramice č. 23/2018
k ochraně osobních údajů dle GDPR a směrnici č. 7/2018 spisový řád.

Pro: 4 (čtyři)
UZ/17/10/2018 Seznámení s rozpočtovým opatřením 3/2018 a 4/2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření 3/2018 a4/2018.
UZ/17/11/2018 Schválení poskytnutí dotace a schválení uzavření smlouvy na poskytnutí
dotace a schválení přijetí dotace s uzavřením smlouvy č. 2018/02051/OSR/DSM
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o poskytnutí a přijetí dotace.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí a přijetí dotace a uzavřen smlouvy
č.2018/0251/OSR/DSM s Olomouckým krajem a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
.
Pro: 5(pět)
UZ/17/12/2018 Domovní přípojky na kanalizaci.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o domovních kanalizačních
přípojkách.
2.

Zastupitelstvo obce schválilo celoplošné zadání projektu domovních přípojek včetně
stavebního povolení firmě AGPOL s.r.o. dle seznamu závazných zájemců o připojení
na kanalizaci.(rozpis jednotlivých poloţek činností pro vydání stavebního povolení je obsahem
cenové nabídky ze dne 13. 3. 2018)

3. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou AG Pol s.r.o.
Olomouc ve výše uvedené věci.
Pro: 5(pět)
UZ/17/13/2018 Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Smlouvě o právu provést stavbu.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s oplocením pozemku p.č. 54 a p.č.55 v k.ú. Olbramice u
Vilémova a uloţení kabelu na p.č. 54 a p.č. 55 v K.ú. Olbramice u Vilémova a pověřuje
starostu obce podpisem smluv o právu provést stavbu.
Pro: 5(pět)
UZ/17/14/2018 Schválení ţádosti o povolení zřízení zpevněného vjezdu.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o ţádosti o povolení zřízení zpevněného
vjezdu.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou vjezdu na pozemku p.č. 67 v k.ú. Olbramice u
Vilémova na náklady majitele pozemku.

Pro: 4(čtyři) Zdrţel se: 1 (jeden)

UZ/17/15/2018 Ţádost o zřízení přístupové cesty a vjezdu.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o ţádosti o povolení zřízení přístupní
cesty.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice nesouhlasí se zřízením přístupové cesty a vjezdu na p.č.
594 v k.ú. Olbramice přez pozemek p. č. 753 v k.ú. Olbramice u Vilémova .
3. Zastupitelstvo obce Olbramice zamítá ţádost z důvodu nejednoznačnosti ţádosti, kdy
nevyplývá, čeho se ţadatel doţaduje. Kdo bude hradit náklady na vybudování a v jakém
rozsahu, kdo ponese odpovědnost a bude se o cestu starat, jaké moţnosti přístupu v případě
nepředvídatelných okolností, jak se stanoví právní závazky apod.
Pro: 5(pět)
UZ/17/16/2018 Schválení daru na Charitu Šternberk, středisko Litovel.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o ţádosti o dar.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru Charitě Šternberk středisko Litovel.
Pro: 5(pět)
UZ/17/17/2018 Schválení výkonu práce a výši odměny zastupitelů obce na dohodu o
provedení práce na období červen aţ říjen 2018.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výkonu práce a výši odměny
zastupitelů obce na dohodu o provedení práce na období červen aţ říjen 2018.
2. Zastupitelstvo obce schválilo provádění práce zastupiteli obce na dohodu o provedení
práce v období červen aţ říjen 2018 s čistou odměnou 100,- Kč/ hodina.
Pro: 5(pět)

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

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

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

