obec Olbramice
3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 14. 2.2019
Ověřovatelé: Ing. Ludmila Solovská a sl. Adéla Seehofová
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Přítomni: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., p. Jindřich Solovský, sl. Adéla Seehofová, ing.
Ludmila Solovská, pí. Pavla Dobrá
Omluveni:
Ad. 1 Úvod, zahájení.
Veřejné zasedání obce Olbramice bylo zahájeno v 18.40 hodin v kulturní místnosti obce.
Starosta obce přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Na úvod bylo
konstatováno, že dnešní jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Přítomní byli seznámeni
s programem a podklady byly zaslány e-mailem dne 10. 2. 2019. Je přítomna nadpoloviční
většina členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Na začátek jako ověřovatele zápisu byly navrženy:
ing. Ludmila Solovská a sl. Adéla Seehofová
zapisovatel: pí. Dagmar Křupková.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta obce vyzval přítomné o doplnění programu. Program navrhl doplnit o bod zařazený do
programu pod číslem 7: Aktualizace územního plánu obce Olbramice.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu.
a) Schválení programu po jeho doplnění:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
3. Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Litovel.
4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
5. Projednání žádosti o vyjádření – přípojka NN do 50 m na p.č.594.
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.1/2019.
7. Aktualizace územního plánu obce Olbramice.
8. Diskuse a závěr
Hlasování:

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo program.
Starosta obce upozornil přítomné, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť!
Ad 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelsta obce.
Kontrolu provedla p. Pavlína Dobrá, předsedkyně kontrolního výboru. Zápis z kontroly je
přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Diskuse: Připomínka k bodu usnesení UZ/2/4/2018 upozornit správce lesa na vydání dodatku
ke smlouvě a opětovně provézt kontrolu o podpisu dodatku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ.
Ad 3. Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Litovel.
K 31. 3. 2019 naší obci končí platnost veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena mezi
městem Litovel a obcí Olbramice dne 12. 2. 2015. Jedná se o veřejnoprávní smlouvu týkající
se přenesené působnosti na úseku přestupků.
Z výše uvedených důvodů byl zaslán návrh nové veřejnoprávní smlouvy, která byla schválena
radou města Litovel dne 12. 12. 2018. Úhrada nákladů bude dle projednávaných přestupků
vyúčtována za uplynulé kalendářní pololetí. Tato smlouva je na dobu určitou a to do 31. 3.
2023.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování :
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Litovel.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Litovel.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Ad. 4 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
V souvislosti s připojení NNv, NNk ke stavbě rodinného domu a v souladu s uzavřenou
smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 6. 2. 2017 byl obci zaslán
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene firmou Elpremont elektromontáže s.r.o.
Týká se parcel č. 710 a 750 v k.ú. Olbramice u Vilémova.
Diskuse: bez připomínek

Hlasování:
Pro: 5
Proti:0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí smlouvu o zřízení věcného břemene.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Ad 5. Projednání žádosti o vyjádření k přípojce NN na p.č.594
Jedná se o přípojku NN pro p. Holiše, kterou vyřizuje firma Emontas, s.r.o. Olomouc a je
vedena přes pozemky p.č. 753, 2 na pozemek výše jmenovaného majitele č. 594. První dva
jsou pozemky obce. Přípojka je vedena těsně kolem budovy pohostinství, dá se říct, že ve
stávajícím chodníku vedoucím do kulturní místnosti.
Diskuse: Výše jmenovaný p. Holiš už v březnu minulého roku prostřednictvím této firmy
žádal o zřízení NN přípojky. Jeho jednání, které již v minulosti vykazovalo známky
vědomého obcházení úřadů ve věci přípojek, které řešil neoprávněným výkopem a napojení se
do obecní budovy. Parcelu kupoval jako zahradu, bez přístupové cesty a bez možnosti
jakékoliv výstavby. V územním plánu je tento pozemek zahrnut do občanské vybavenosti –
navrhuji odkup pozemku od p. Holiše do majetku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválení přípojky NN na p.č. 594 odkládá. Starosta obce zahájí jednání
o odprodeji výše jmenovaného pozemku obci.
Ad 6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1/2019
Navýšení rozpočtu v příjmech položka 4112 a výdaje na rezervy položka 2321 o částku ve
výši 94 400,- Kč. Je to příspěvek na výkon státní správy na rok 2019 součástí tohoto
příspěvku je i příspěvek na opatrovnictví ve výši 29 000,- Kč, který je již do této částky
zahrnutý. Tento příspěvek je splácen měsíčně ve výši 7 900,- Kč a v prosinci 7 500,- Kč.
Celková výše rozpočtu po úpravě příjmy i výdaje 2 989 900,- Kč.
(příloha č. 3)
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.1/2019.
Ad 7. Aktualizace územního plánu obce Olbramice
Je potřeba udělat změny v územním plánu obce. Jedná se především o plochy určené k nové
výstavbě s tím, že bude méně parcel, jiná přístupová cesta atd. Občané obce budou osloveni a
mohou podat své návrhy ke změnám územního plánu, ke kterým po posouzení bude
přihlédnuto. Územní plán je již staršího vydání a je třeba jej aktualizovat.

Diskuse:Veřejné osvětlení k nově postavenému domu – je k tomu potřeba stavební povolení,
zpracovaná projektová dokumentace i k nově plánované výstavbě, je třeba jednat s majiteli
pozemků o případném odkoupení a následnému zasíťování.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zahájením jednání o odprodeji pozemků
určených na budoucí zástavbu.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s aktualizací územního plánu obce Olbramice.

Ad 5. Diskuse a závěr
Diskuse:
Místostarosta požádal přítomné o zamyšlení se nad nadcházejícími se kulturními akcemi.
Vyzval o aktivitu. V případě nezájmu uvedl, že v jednom člověku se to dělat nedá. Proto
reálně hrozí, že kulturní aktivity budou zrušeny. Kdyby tu byl zřízen kulturní výbor,
odpovědnost by byla na něm. Zastupitelstvo z důvodů malého zájmu občanů nezřídil výbor a
tak o těchto záležitostech rozhoduje zastupitelstvo!
Závěr:
Starosta obce ukončil VZZ v 19.45 hod a poděkoval přítomným za jejich účast.

USNESENÍ
č. 3
Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 14. 2. 2019
ZO stanovilo zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Ověřovatelé: ing. Ludmila Solovská, sl. Adéla Seehofová
ZO doplnilo programu:
Aktualizace územního plánu obce Olbramice
ZO schválilo programu 3. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice v následujícím znění:
Program:
Úvod, zahájení.
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Litovel.
4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
5. Projednání žádosti o vyjádření – přípojka NN do 50m, p.č. 594.
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.1/2019.
7. Aktualizace územního plánu obce Olbramice
8. Diskuse a závěr.
UZ/3/1/2019 Úvod, zahájení
1. ZO stanovilo zapisovatele: pí. Dagmar Křupková.
2. ZO stanovilo ověřovatele zápisu: Ing. Ludmila Solovská a sl. Adéla Seehofová.
UZ/3/2/2019 Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení.
UZ/3/3/2019 Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Litovel.
1. ZO bere na vědomí návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Litovel.
2. ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Litovel.
3. ZO pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
UZ/3/4/2019 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
1. ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene.
2. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
UZ/3/5/2019 Projednání žádosti o vyjádření – přípojka NN do 50m, p.č. 594.
ZO schválení přípojky NN na p.č.594 odkládá. Starosta obce zahájí jednání
o odprodeji výše jmenovaného pozemku obci.
UZ/3/6/2019 Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1/2019.
ZO bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.1/2019.

UZ/3/7/2019 Aktualizace územního plánu obce Olbramice.
1. ZO pověřuje starostu obce zahájením jednání o odprodeji pozemků určených na
budoucí zástavbu.
2. ZO souhlasí s aktualizací územního plánu obce Olbramice.

UZ/3/8/2019 Diskuse a závěr.
ZO vzalo na vědomí diskusi
Ověřovatelé: Ing. Ludmila Solovská
sl. Adéla Seehofová

………………………………….
p. Jindřich Solovský, místostarosta

……………………………
……………………………..

………………………………...........
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., starosta obce

