obec Olbramice
6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 1. 11. 2019
Ověřovatelé: p. Jindřich Solovský, pí. Pavlína Dobrá
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Přítomni: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., pí. Pavla Dobrá, s. Adéla Seehofová
Ing. Ludmila Solovská 18.30 hodin
Omluveni: Ad. 1 Úvod, zahájení.
Veřejné zasedání obce Olbramice bylo zahájeno v 18.00 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:
Jindřich Solovský a pí. Pavlína Dobrá
zapisovatel: pí. Dagmar Křupková.
Doplnění programu:
Program nebyl doplněn.
Schválení programu:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
3. Činnost starosty obce za uplynulé období.
4. Schválení majetkoprávní smlouvy - zajištění stavby kanalizace a ČOV.
5. Schválení přijetí dotace na podporu lesních ekosystémů 2018-2019 na stavbu
oplocenek.
6. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.
7. Schválení návrhu pravomoci starosty obce ke stanovení finančního limitu na nákup
a podpis smluv.
8. Seznámení se s Návrhem plánování sociálních služeb pro ORP Litovel.
9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2019 a č. 6/2019.
10. Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání obce Olbramice za rok 2019.
11. Schválení smlouvy o spolupráci na úseku požární ochrany.
12. Diskuse a různé.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo program tak, jak byl navržen.
Starosta obce upozornil přítomné, že diskuse bude probíhat ke každému 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. Činnost starosty obce za uplynulé období.
Oprava mostku do lesa v k.ú Vilémov u Litovle , kde obec vlastní lesní pozemky. Po jednání
se starostkou obce Vilémov přistoupili na to, že Obec Olbramice zajistí opravu a Obec
Vilémov materiál.
Povolení umístít zrcadlo na výjezd z místní komunikace p.č. 710 na silnici III. třídy ve směru
na Vilémov- zadáno osadit – Svoboda – dopravní značení.
Veřejné osvětlení k novostavbě je v jednání.
Kamera na bývalou školu za účelem monitoringu parkoviště a stanoviště pro tříděný odpad.
V jednání spolu se starostkou městyse Náměšť n/H je oprava silnice mezi obcemi.
Návrh výstavby tůně, 100% dotovaná akce, náročná příprava – vykoupení pozemků atd.
Kanalizace – registrace obce v Národním elektronickém nástroji z důvodu výběrového řízení
pro stavbu Kanalizace a ČOV Olbramice.
Diskuse:
Příkop - obnova ve spodní části obce – vyčištění zatrubněné části na soukromém pozemku
firmou Sezako Prostějov – prorostlé kořenovým systémem, zatím průchodné.
Navržen odkup pozemků zatížených zatrubněnou částí odvodňovacího příkopu od majitelů.
Výkop i na soukromém pozemku, obnova mostku na p.č. 231 – měla proběhnout ústní dohoda
před výkopovými pracemi.
Výkop je hluboký, spád má, i když minimální.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost starosty za uplynulé období.
Ad. 4 Schválení majetkoprávní smlouvy - zajištění stavby kanalizace a ČOV.
Státní pozemkový úřad zaslal návrh kupní smlouvy na základě naší žádosti 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 zjištěná 12 680,- Kč a cena obvyklá 13 060,- Kč. Pro
převod bude použita cena vyšší, náklady na vypracování znaleckého posudku činily 5 500,Kč. Celková výše úhrady činí 18 560,- Kč.
Diskuse: V této smlouvě se jedná o prodej stavby umístěné na výše uvedených pozemcích.

Ano.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k odkoupení části vodního díla
v majetku SPÚ.
2. Zastupitelstvo obce schválilo návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Ad 5. Schválení přijetí dotace na podporu lesních ekosystémů 2018-2019 na stavbu
oplocenek.
Olomoucký kraj sdělilo k žádosti o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních
ekosystémů 2019-2020, že obci bylo vyhověno. Po odsouhlasení přijetí dotace bude
poskytnuta dotace ve výši 43 645,- Kč.
Diskuse: Žádost před vyplněním byla konzultována s revírníkem p. Mikulkou.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení k žádosti o poskytnutí dotace z Programu
na podporu lesních ekosystémů.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na podporu lesních ekosystémů na stavbu
oplocenek ve výši 43 645,- Kč.
Ad 6. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.
Zastupitelstvu obce byly předloženy dokumenty jednající navýšení poplatku na dopravní
obslužnost. Doposud jsme platili 15 190,- Kč. Od 1. 1. 2020 je částka na obyvatele 150,- Kč,
celkem tedy 32 850,- Kč.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
2.

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.

Ad 7. Schválení návrhu pravomoci starosty obce ke stanovení finančního limitu na
nákup a podpis smluv.
Starosta obce předložil návrh pravomoci zastupitelstvu obce.
Předkládám 6. veřejnému zasedání zastupitelstva obce dle zákona o obcích č. 128/200
Sb.
a zákona 134/216 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, ve věci
stanovení finančního limitu na nákup zboží a podpisu smluv udělení pravomoci.
Vzhledem k pružnosti chodu obce je nutné stanovit limit, kterým se bude starosta při
svém výkonu funkce řídit (pokud věc nesnese odkladu bud se řídit platnými právními
předpisy, Krajní nouze apod.)
Činnost obce potažmo starosty obce se bude řídit platnými právními předpisy, zvláště
pak zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a zákonem o obcích č.
128/2000 Sb.
Jedná se tedy o veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky. Finanční výše
a hodnoty jsou platné a obec jako taková bude vycházet ze shora uvedených zákonných
norem. V rámci operativnosti a pružné činnosti chodu obce je však nutné stanovit limit pro
starostu obce aby obec v případě nutnosti mohla zakoupit požadovanou věc, opravit poruchy,
případně podepsat smlouvu s dodavatelem.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svém 6. veřejném zasedáním
zastupitelstva obce stanoví finanční limit ve výši 200 000,- Kč, který bude využit výhradně za
účelem operativnosti a pružnosti činnosti a chodu obce pro starostu obce, aby obec v případě
nutnosti mohla zakoupit požadovanou věc, opravit nutné poruchy, případně podepsat smlouvu
s dodavatelem a dalších činnostech s tím souvisejících.
2. V případech věc nesnese odklad, bude se řídit dalšími právními předpisy jako např.
krajní nouze apod. Zde má starosta zmocnění zastupitelstva obce jednat operativně a případně
zadat zakázku bez výběrového řízení.
3. Ostatní činnost obce, potažmo starosty, se bude řídit platnými právními předpisy, zvláště
pak zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., a zákonem o obcích č. 128/2000
Sb. Dále pak stanovenými podmínkami pro přidělení dotace poskytovateli na veřejné
zakázky, kde jsou uváděny hodnoty platné pro územní samosprávné celky.
4. Při využití těchto pravomocí bude starosta obce zastupitelstvo obce informovat
na nejbližším veřejném zasedání.
Ad 8. Seznámení se s Návrhem plánování sociálních služeb pro ORP Litovel.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podklady sociálních služeb pro ORP Litovel.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh plánování sociálních služeb pro ORP Litovel

Ad 9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2019 a č. 6//2019
Rozpočtové opatření č.5/2019 navýšilo rozpočet o 40 097,- Kč – vratky za elektřinu, daně. Ve
výdajích oprava výdajů na volby, finanční dar, nákup DHM.
Rozpočtové opatření č. 6/2019 navýšilo rozpočet v příjmech i výdajích o 350 977,- Kč.
Navýšení způsobil finanční příspěvek na výsadbu lesa ve výši 234 tis. Kč a příjem z lesa
116 977,- Kč. Ve výdajích bude použito na dopravní značení, oprava střech na obecních
budovách, navýšení financí na odpadové hospodářství, práce v lese, nákup služeb atd.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2019 a č.6/2019

Ad 10. Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání obce Olbramice za rok 2019.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Za rok 2019 bylo provedeno 2. 9. 2019. Kontrolu
provedly Bc. Daniela Machalová a Ing. Iveta Bejdáková. Při dílčím přezkoumání hospodaření
územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
2019.
Ad 11. Schválení smlouvy o spolupráci na úseku požární ochrany.
Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o spolupráci na úseku požární ochrany
s Městysem Náměšt na Hané. Navržená částka na rok je 5 000,-Kč za rok.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu o spolupráci na úseku požární
ochrany.
2. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na úseku požární ochrany
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Závěr:
Starosta obce ukončil VZZ v 19.45 hodin a poděkoval přítomným za jejich účas

USNESENÍ
č. 6
Z 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 1. 11. 2019
Starosta obce stanovil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Ověřovatelé: p. Jindřich Solovský, pí. Pavlína Dobrá
Zastupitelstvo obce schválilo program 6. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice
v následujícím znění:
Program:
Úvod, zahájení.
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
3. Činnost starosty obce za uplynulé období.
4. Schválení majetkoprávní smlouvy - zajištění stavby kanalizace a ČOV.
5. Schválení přijetí dotace na podporu lesních ekosystémů 2018-2019 na stavbu
oplocenek.
6. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.
7. Schválení návrhu pravomoci starosty obce ke stanovení finančního limitu na nákup
a podpis smluv.
8. Seznámení se s Návrhem plánování sociálních služeb pro ORP Litovel.
9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2019 a č. 6/2019.
10. Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání obce Olbramice za rok 2019.
11. Schválení smlouvy o spolupráci na úseku požární ochrany.
12. Diskuse a různé.
UZ/6/1/2019 Úvod, zahájení
1. Zastupitelstvo obce stanovilo zapisovatele: pí. Dagmar Křupková.
2. Zastupitelstvo obce stanovilo ověřovatele zápisu: p. Jindřicha Solovského, pí. Pavlína
Dobrá
UZ/6/2/2019 Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení.
UZ/6/3/2019 Činnost starosty obce za uplynulé období.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost starosty za uplynulé období.
UZ/6/4/2019 Schválení majetkoprávní smlouvy - zajištění stavby kanalizace a ČOV.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k odkoupení části vodního díla
v majetku SPÚ.
2. Zastupitelstvo obce schválilo návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.

UZ/6/5/2019 Schválení přijetí dotace na podporu lesních ekosystémů 2018-2019 na stavbu
oplocenek.

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení k žádosti o poskytnutí dotace z Programu
na podporu lesních ekosystémů.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na podporu lesních ekosystémů na stavbu
oplocenek ve výši 43 645,- Kč.
UZ/6/6/2019 Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
2. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.

UZ/6/7/2019 Schválení návrhu pravomoci starosty obce ke stanovení finančního limitu
na nákup a podpis smluv.
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svém 6. veřejném zasedáním
zastupitelstva obce stanoví finanční limit ve výši 200 000,- Kč, který bude využit výhradně za
účelem operativnosti a pružnosti činnosti a chodu obce pro starostu obce, aby obec v případě
nutnosti mohla zakoupit požadovanou věc, opravit nutné poruchy, případně podepsat smlouvu
s dodavatelem a dalších činnostech s tím souvisejících.
2. V případech věc nesnese odklad, bude se řídit dalšími právními předpisy jako např.
krajní nouze apod. Zde má starosta zmocnění zastupitelstva obce jednat operativně a případně
zadat zakázku bez výběrového řízení.
3. Ostatní činnost obce, potažmo starosty, se bude řídit platnými právními předpisy, zvláště
pak zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., a zákonem o obcích č. 128/2000
Sb. Dále pak stanovenými podmínkami pro přidělení dotace poskytovateli na veřejné
zakázky, kde jsou uváděny hodnoty platné pro územní samosprávné celky
4. Při využití těchto pravomocí bude starosta obce zastupitelstvo obce informovat
na nejbližším veřejném zasedání.
UZ/6/8/2019 Seznámení se s Návrhem plánování sociálních služeb pro ORP Litovel.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh plánování sociálních služeb pro ORP Litovel.
UZ/6/9/2019 Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2019 a č. 6//2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2019 a č.6/2019

UZ6/10/2019 Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání obce Olbramice za rok 2019.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
2019.
UZ/6/11/2019 Schválení smlouvy o spolupráci na úseku požární ochrany.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu o spolupráci na úseku požární
ochrany.
2. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na úseku požární ochrany
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
UZ/6/12/2019 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

