obec Olbramice
4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 10. 5. 2019
Ověřovatelé: p. Jindřich Solovský, pí. Pavlína Dobrá
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Přítomni: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., p. Jindřich Solovský, Ing. Ludmila Solovská, pí.
Pavla Dobrá
Omluveni: sl. Adéla Seehofová
Ad. 1 Úvod, zahájení.
Veřejné zasedání obce Olbramice bylo zahájeno v 18.30 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. Přítomni byli
seznámeni s programem a podklady ke schvalování byly předem zaslány e-mailem.
Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášení
schopné.
Na začátek jako ověřovatele zápisu byly navrženy:
p. Jindřich Solovský a pí. Pavlína Dobrá
zapisovatel: pí. Dagmar Křupková.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schválení programu:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
3. Schválení účetní závěrky za rok 2018.
4. Schválení směrnice č. 23 obce Olbramice o ochraně osobních údajů.
5. Schválení závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2018
6. Diskuse a závěr
Hlasování:
Pro: 4
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: Starosta obce podal doplňující informaci ke kontrole bodu kontroly č. 5 z minulého
zasedání zastupitelstva obce, kdy byl pověřen oslovením majitele pozemku p.č. 594 o
odprodeji pozemku. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí vyjádření majitele pozemku s tím, že
i nadále trvá na všech rozhodnutích ve věci p.č. 594 v k.ú. Olbramice u Vilémova, o kterých se
v minulosti jednalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ.
Ad 3. Schválení účetní závěrky na rok 2018.
Zastupitelstvu obce byl předložen schvalovací protokol účetní závěrky za rok 2018
s veškerými přílohami.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetní závěrku za rok 2018.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018
Ad. 4 Schválení směrnice č. 23 obce Olbramice o ochraně osobních údajů.
Směrnice byla zastupitelstvu obce předložena dne 2. 5. 2019, nahrazuje dodnes platnou
směrnici z roku 2018. Předložená směrnice byla vytvořena pověřencem pro ochranu osobních
údajů p. Tomášem Pavelkou.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování:
Pro: 4
Proti:0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí směrnici o ochraně osobních údajů.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 23 obce Olbramice o ochraně osobních
údajů.
Ad 5. Schválení závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2018.

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 obce Olbramice za rok 2018byl vyvěšen na úřední desce
OÚ od 25. 4. 2019 do dnešního dne. Obsahuje: Fin 13/2018, Rozvaha 13/2018, Výkaz zisků a
ztrát 2018, Příloha 2018, Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2018 a Zápis z konečného
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Závěrečný účet bude vyvěšen na úřední desce až
do doby schválení dalšího roku.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Olbramice za rok 2018.
Ad 5. Diskuse a závěr
Diskuse:
Místostarosta upozornil na branky na fotbalovém hřišti, je třeba je ukotvit, protože větrem
padají. Oprava svodu na budově bývalé školy.
Aktualizace územního plánu – je třeba pořádně promyslet, než bude k vlastnímu kroku
přistoupeno – v současnosti se stále čeká na to, jestli obec dostane dotace na stavbu ČOV
a kanalizace. Potom se budou řešit další investiční akce.
Závěr:
Starosta obce ukončil VZZ v 19.30 hod a poděkoval přítomným za jejich účast.

USNESENÍ
č. 4
Z 4.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 10. 5. 2019
Starosta obce stanovil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Ověřovatelé: p. Jindřich Solovský, pí. Pavlína Dobrá
Zastupitelstvo obce schválilo programu 4. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice
v následujícím znění:
Program:
Úvod, zahájení.
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Schválení účetní závěrky za rok 2018.
4. Schválení směrnice č. 23 obce Olbramice o ochraně osobních údajů.
5. Schválení závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2018.
6. Diskuse a závěr.
UZ/4/1/2019 Úvod, zahájení
1. Zastupitelstvo obce stanovilo zapisovatele: pí. Dagmar Křupková.
2. Zastupitelstvo obce stanovilo ověřovatele zápisu: p. Jindřich Solovský, pí. Pavlína
Dobrá
UZ/4/2/2019 Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení.
UZ/4/3/2019 Schválení účetní závěrky za rok 2018.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetní závěrku za rok 2018.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018
UZ/4/4/2019 Schválení směrnice č. 23 obce Olbramice o ochraně osobních údajů.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí směrnici o ochraně osobních údajů.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 23 obce Olbramice o ochraně osobních
údajů.
UZ/4/5/2019 Schválení závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2018.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Olbramice za rok 2018.

UZ/3/8/2019 Diskuse a závěr.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí diskusi.
Ověřovatelé: p. Jindřich Solovský ……………………………
Pí. Pavlína Dobrá

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

……………………………..

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

