obec Olbramice
5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 5. 8. 2019
Ověřovatelé: p. Jindřich Solovský, pí. Pavlína Dobrá
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Přítomni: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., Ing. Ludmila Solovská, pí. Pavla Dobrá,
sl. Adéla Seehofová
Omluveni: p. Jindřich Solovský
Ad. 1 Úvod, zahájení.
Veřejné zasedání obce Olbramice bylo zahájeno v 19.15 hodin v kulturní místnosti obce.
Starosta obce přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Na úvod bylo konstatováno, ţe 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 navrţeny:
Ing. Ludmila Solovská a pí. Pavlína Dobrá
zapisovatel: pí. Dagmar Křupková.
Doplnění programu:
Program byl doplněn o jeden bod jednání: Ţádost o finanční příspěvek na provoz místní
prodejny smíšeného zboţí. Zařazeno jako bod jednání č. 6.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Schválení programu:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
3. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Charitě Šternberk.
4. Schválení kupní smlouvy – zajištění kanalizace a ČOV – majetkoprávní
vyrovnání.
5. Seznámení se s rozpočtovým opatřením č. 3/2019 a č. 4/2019.
6. Ţádost o finanční příspěvek na provoz místní prodejny smíšeného zboţí.
7. Diskuse, různé.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo program po jeho doplnění.
Starosta obce upozornil přítomné, ţe diskuse bude probíhat ke kaţdému bodu zvlášť!

Ad 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Kontrolu provedla p. Pavlína Dobrá, předsedkyně kontrolního výboru. Zápis z kontroly je
přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ.
Ad 3. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Charitě Šternberk.
Charita Šternberk, středisko Litovel zaslalo na OÚ ţádost o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce na rok 2019. Návrh na výši jednorázového daru: 5 000,- Kč.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí ţádost Charity Šternberk, středisko Litovel o
poskytnutí finančního příspěvku – darovací smlouva.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Charitě Šternberk,
středisko Litovel ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Ad. 4 Schválení kupní smlouvy – zajištění kanalizace a ČOV – majetkoprávní
vyrovnání.
Státní pozemkový úřad zaslal návrh kupní smlouvy na základě naší ţádosti ze dne 21. 5. 2018
ohledně prodeje nemovitosti – části stavby vodního díla HOZ „HMZ Bílsko – Olbram“
v délce 30m na pozemcích p. č. 622/134, 622/133 a 622/25 v k.ú. Olbramice u Vilémova. Na
základě znaleckého posudku je cena zjištěnám12 360,- Kč
a cena obvyklá 13 060,- Kč. Pro převod bude pouţita cena vyšší, náklady na vypracování
znaleckého posudku činily 4 000,- Kč. Celková výše úhrady činí 17 060,- Kč.
Diskuse: p. Bednář – dotaz na odkoupení pozemků od FO Ing. Pavla Solovského, jak je
dohodnut odkup pozemku, prověřit před odkoupením od SPÚ.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k odkoupení části vodního díla
v majetku SPÚ.
2. Zastupitelstvo obce odsouvá schvalovací proces na příští veřejné zasedání z důvodu
ověření smluvního stavu u pozemků 622/133,622/25 a 622/134.

Ad 5. Seznámení se s rozpočtovým opatřením č. 3/2019 a č. 4/2019.
Rozpočtová opatření: č. 3/2019 úprava především kvůli volbám do Evropského parlamentu
příjem 29 000,- Kč, výdaje na 6117 5021 UZ 98348 na práce v lese, přesun financí na § 1032
poloţka 5169 ve výši 380 000,- Kč. Rozpočtové opatření č.4/2019 dorozpočtování voleb, daň
právnických osob - obec 200 640,- Kč a další úpravy v rámci poloţek u kterých hrozí
překročení rozpočtu.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 a č. 4/2019
Ad 5. Ţádost o finanční příspěvek na provoz místní prodejny smíšeného zboţí.
Majitelka místní prodejny poţádala obec o finanční dar na provoz místní prodejny smíšeného
zboţí na částečné pokrytí nákladů na energie ve výši 2 500,- Kč měsíčně. Příspěvek formou
daru na rok 2019 by činil 10 000,- Kč.
Podle zákona č. 250/2000 Sb., § 9, odst. 1 h), zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, který zní: Z rozpočtu obce se hradí zejména: 1 h) výdaje na podporu subjektů
provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného
pro obec.
Diskuse:
Přítomní zastupitelé se vyjádřili po předloţení nákladů na provoz obchodu souhlasným
stanoviskem.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloţenou ţádost p. Oldřišky Janečkové o
finanční příspěvek.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 10 000,- Kč (4x 2500,- Kč) na rok
2019 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Ad 6. Diskuse a různé
- Výstupní plocha naproti zastávky autobusu, před Zapletalovým bude předláţděna tak,
aby sklon byl mírně do silnice.
- Střecha autobusové zastávky po krupobití – výměna je domluvena.
- Obnovení příkopu mez p. Poučem a pí. Janovskouo – bylo provedeno vyměření
geodézií. Měl by být proveden výkop a obnovení příkopu. Otázka do budoucna –
zadrţovací nádrţ na vodu – vykoupení pozemku atd.
- p. Bednář – otázka odvodnění a staveb kolem toho – měl by se pozvat odborník,
vodohospodář, který má s tímto zkušenosti.

-

-

Společně s Městysem Náměšť na Hané poţádá obec o opravu silnice mezi
Olbramicemi a Náměští na Hané.
Označení dopravní značkou před zatáčkou i v druhém směru pozor děti v místě, kde
přecházejí k dětskému hřišti.
Parkování v obci hlavně o sobotě a neděli, kdy nákladní stojí v obci.
P. Bednář – jak to vypadá s kanalizací – zatím ţádný posun. Je potřeba se stále
dotazovat. Jak to vypadá s projektováním domovních přípojek- starosta aţ budou
peníze, tak se budou řešit domovní přípojky.
P. Bednář, proč byl zrušen bod jednání o činnosti starosty – veřejná osoba – informuje
o čtvrtletní práci.
P. Bednář, zájezd na letecký den NATO Mošnov 21.9.2019, příspěvek od obce na
dopravu – souhlasí.
Přistavení kontejneru na střešní krytinu – objednáme.

Závěr:
Starosta obce ukončil VZZ v 20.30 hod a poděkoval přítomným za jejich účast.

USNESENÍ
č. 5
Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 5. 8. 2019
Starosta obce stanovil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Ověřovatelé: Ing. Ludmila Solovská, pí. Pavlína Dobrá
Zastupitelstvo obce po doplnění programu schválilo programu 5. zasedání zastupitelstva Obce
Olbramice v následujícím znění:
Program:
Úvod, zahájení.
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
3. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Charitě Šternberk.
4. Schválení kupní smlouvy – zajištění kanalizace a ČOV – majetkoprávní
vyrovnání.
5. Seznámení se s rozpočtovým opatřením č. 3/2019 a č. 4/2019.
6. Ţádost o finanční příspěvek na provoz místní prodejny smíšeného zboţí.
7. Diskuse, různé.
UZ/5/1/2019 Úvod, zahájení
1. Zastupitelstvo obce stanovilo zapisovatele: pí. Dagmar Křupková.
2. Zastupitelstvo obce stanovilo ověřovatele zápisu:Ing. Ludmilu Solovskou, pí. Pavlína
Dobrá
UZ/5/2/2019 Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení.
UZ/5/3/2019 Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Charitě Šternberk.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí ţádost Charity Šternberk, středisko Litovel o
poskytnutí finančního příspěvku – darovací smlouva.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Charitě Šternberk,
středisko Litovel ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
UZ/5/4/2019 Schválení kupní smlouvy – zajištění kanalizace a ČOV – majetkoprávní
vyrovnání.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k odkoupení části vodního díla
v majetku SPÚ.
2. Zastupitelstvo obce odsouvá schvalovací proces na příští veřejné zasedání z důvodu
ověření smluvního stavu u pozemků 622/133,622/25 a 622/134.
UZ/5/5/2019 Seznámení se s rozpočtovým opatřením č. 3/2019 a č. 4/2019.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 a č. 4/2019

UZ/5/6/2019 Ţádost o finanční příspěvek na provoz místní prodejny smíšeného zboţí.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloţenou ţádost p. Oldřišky Janečkové o
finanční příspěvek.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 10 000,- Kč (4x 2500,- Kč) na rok
2019 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
UZ/5/6/2019 Diskuse a závěr.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí diskusi.
Ověřovatelé: Ing. Ludmila Solovská
pí. Pavlína Dobrá

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

……………………………

……………………………..

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

