obec Olbramice
18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 17. září 2018
Ověřovatelé: Pavlína Dobrá
Ing. Iva Vostrejţová
Zapisovatel: Dagmar Křupková
Přítomni:

Vítězslav Bednář
Jindřich Solovský
Pavlína Dobrá

Omluveni:

Ladislav Kopřiva

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. 9. 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. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Zpráva o činnosti starosty obce.
4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2018.
5. Projednání daru pro Hospic na sv. Kopečku a ţádost o podpoření linky bezpečí.
6. Projednání ceny dřeva z obecního lesa s ohledem na kůrovcovou kalamitu.
7. Prodej nebo pronájem obecního pozemku.
8. Diskuse, Různé, Závěr.
Diskuse bude probíhat ke kaţdému bodu jednání zvlášť.
Výsledek hlasování: Pro 4(čtyři)

Ad 2.Kontrola usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce Olbramice
Kontrolu provedl p. Jindřich Solovský dne 17. 9. 2018, zápis provedené kontroly bude
přílohou tohoto zápisu č. 1.

Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze 17. Zasedání zastupitelstva obce
Olbramice.
Ad 3. Zpráva o činnosti starosty obce
Starosta obce v tomto bodě zhodnotil celé uplynulé období jeho práce za čtyři roky ve funkci
starosty. Konstatoval, ţe se domníval v lepší spolupráci se zastupitelstvem, předpokládal
týmovou práci a pomoc. Za čtyři roky se přece jen podařilo udělat několik viditelných akcí
pro zlepšení vzhledu obce, jak z dotační podpory, tak i z vlastních financí obce. Mrzí ho jen,
ţe se mu nepodařilo zaloţit fungující další sloţku, která by spolupracovala s obcí, tak, jak je
to v jiných okolních obcích a sjednocení občanů na kulturních a společenských akcí. Za čtyři
roky se mu také podařilo přes velká úskalí, téměř do konce, dotáhnout vyřízení stavebního
povolení a ţádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV v obci. Doufá, ţe jeho následovníci
tuto akci dotáhnou do zdárného konce.
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnost starosty.
Ad 4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2018.
Do rozpočtu na rok 2018 se rozpočtovým opatřením č. 5/2018 se zařazuje příjem dotace
z POV z Krajského úřadu v Olomouci na vypracování projektu ke stavebnímu povolení na
kanalizaci a ČOV, vratka přeplatku na zálohách za otop plynem 5 221,- Kč a příjem dotace na
přístupový bezbariérový chodník ke kapli sv. Víta ve výši 36 661,- Kč.
Navýšení rozpočtu o: 341 882,- Kč
Výše rozpočtu po změnách: 3 192 861,- Kč
.
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření.
Ad. 5 Projednání daru pro Hospic na sv Kopečku a žádost o finanční podporu linky
bezpečí.
Na obec byly doručeny ţádosti o poskytnutí finančního daru pro výše uvedené instituce.
Jelikoţ finanční dar jsme jiţ poskytli Charitě Šternberk, pracoviště Litovel, rozhodlo
zastupitelstvo obce, ţe jiţ další finanční dary uvolňovat s rozpočtu obce nebude.
Diskuse: Bez připomínek.
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o podaných ţádostech o poskytnutí
finančního daru.
2. Zastupitelstvo obce zamítlo poskytnutí daru pro Hospic na sv. Kopečku a linku
bezpečí.

Ad. 5 Projednání cen dřeva z obecního lesa s ohledem na kůrovcovou kalamitu.
Starosta obce předloţil zastupitelstvu obce bilanci kůrovcových těţeb za uplynulé období,
kde je vyčíslena veškerá těţba, náklady na ni a celkem trţby a čistý zisk z prodeje dřevní
hmoty. Do dnešního dne bylo vytěţeno 558,24 m³ dřeva a 200 m³ je jiţ vytěţeno a
neprodáno a ještě cca 500 m³ se bude muset vytěţit. Cena dřeva se na trhu pohybuje na
polovině ceny původní tj. okolo 640,- Kč/m³ (po odečtení nákladů).
Správce našich lesů poţádal obec o souhlas s přechodným sníţením ceny za prodanou
hmotu po dobu kůrovcové kalamity na omezené období.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o současné situaci prodeje dřeva na
trhu.
2.

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu prodejní ceny 326,- Kč/m³ za kůrovcovou těţbu
(po odečtení veškerých nákladů na její vytěţení a odvoz).

Ad. 6 Prodej,nebo pronájem obecního pozemku.
Ţadatelem je p. Pavel Šimša hospodařící ve Vilémově. Parcela č. 2786 je v katastru obce
Vilémov u Litovle a těsně sousedí s pozemky, které jiţ obhospodařuje. Obec musí ovšem
nejdříve vyvěsit záměr o pronájmu tohoto pozemku (vyvěšeno 15 dní), a potom lze
projednávat na dalším veřejném zasedání zájemce o pronájem, kteří se na základě vyvěšeného
záměru o pronájem pozemku přihlásili.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o ţádosti o prodej, nebo pronájem
pozemku.
2. Zastupitelstvo obce projedná tuto ţádost na příštím veřejném zasedání zastupitelstva
obce Olbramice. Zájemce bude písemně informován.

Diskuse, různé a závěr:
Bez připomínek

Konec: 18.35 hodin

USNESENÍ
č. 18
Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 17. 9.2018
Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 18. 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. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2018.
5. Projednání daru pro Hospic na sv. Kopečku a ţádost o podpoření linky bezpečí.
6. Projednání ceny dřeva z obecního lesa s ohledem na kůrovcovou kalamitu.
7. Prodej nebo pronájem obecního pozemku.
8. Diskuse, Různé, Závěr.
Zastupitelstvo obce Olbramice navrţený program schválilo:

Pro: 4 (čtyři)

UZ/18/1/2018 Úvod a zahájení
UZ/18/2/2018 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce ze 17. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.
UZ/18/3/2018 Zpráva o činnosti starosty.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
za uplynulé období.
UZ/18/4/2018 Seznámení s rozpočtovým opatřením 5/2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření 5/2018.
UZ/18/5/2018 Projednání daru pro Hospic na sv. Kopečku a žádost o podpoření linky
bezpečí.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o podaných ţádostech o poskytnutí
finančního daru.
2. Zastupitelstvo obce zamítlo poskytnutí daru pro Hospic na sv. Kopečku a linku
bezpečí.
.
Pro: 4(čtyři)

UZ/18/6/2018 Projednání ceny dřeva z obecního lesa s ohledem na kůrovcovou
kalamitu.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o současné situaci prodeje dřeva na
trhu.
2.

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu prodejní ceny 326,- Kč/m³ za kůrovcovou těţbu
po odečtení veškerých nákladů na její vytěţení a odvoz.
Pro: 4(čtyři)

UZ/18/7/2018 Prodej nebo pronájem obecního pozemku.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o ţádosti o prodej, nebo pronájem
pozemku.
2. Zastupitelstvo obce projedná tuto ţádost na příštím veřejném zasedání zastupitelstva
obce Olbramice.
Pro: 4(čtyři)
UZ/18/8/2018 Diskuse
Bez připomínek.
Ověřovatelé: Pavlína Dobrá ……………………………
Ing. Iva Vostrejţová ……………………………..

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

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

