obec Olbramice
7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 11. 12. 2019
Ověřovatelé: Ing. Ludmila Solovská, pí. Pavlína Dobrá
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Přítomni: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., pí. Pavla Dobrá, Ing. Ludmila Solovská
Omluveni: sl. Adéla Seehofová
Ad. 1 Úvod, zahájení.
Veřejné zasedání obce Olbramice bylo zahájeno v 19.10 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:
Ing. Ludmila Solovská a pí. Pavlína Dobrá
zapisovatel: pí. Dagmar Křupková.
Doplnění programu:
Program byl doplněn o bod – Činnost starosty za minulé období, bude zařazen jako bod
jednání č. 3, takže body budou posunuty. O doplnění bodu požádal místostarosta obce.
Schválení programu:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
3. Činnost starosty obce za uplynulé období.
4. Schválení návrhu zadávací dokumentace stavby kanalizace a ČOV Olbramice.
5. Schválení OZV č. č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
6. Schválení OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
7. Schválení návrhu oprávnění pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření.
8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7/2019.
9. Diskuse a různé a závěr.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo program po jeho doplnění.
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: Místostarosta – nepodepsaná smlouva s Městysem Náměšť na Hané ohledně hasičů.
Pokud nebyla schvalovaná smlouva řádně vyplněna, navrhuje ji znovu schválit v konečném
znění na dalším veřejném zasedání.
Hlasování:
Pro: 3
Proti:0
Zdržel se: 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ
s tím, že ukládá starostovi za úkol předložit na dalším veřejném zasedání novou smlouvu
týkající se spolupráce na úseku požární ochrany ke schválení.
Ad 3. Činnost starosty obce za uplynulé období.
Kanalizace – jednání ohledně stavby Kanalizace a ČOV Olbramice.
Diskuse:
- Kritika místostarosty na osobu starosty obce – pozdě vypracovaná zpráva, ve které by
mělo být zastupitelstvo seznámeno s návrhy k jednotlivým bodům jednání, minimální
informovanost členů zastupitelstva o dění na obci.
- Občané mají pocit, že starosta nepracuje – činnost starosty na veřejném zasedání je
důležitým bodem, kdy starosta informuje občany o své práci.
- Příkop-obnova ve spodní části obce – písemné dohody z majiteli dotčených pozemků
starosta oponuje, že je to nedostatek z minulosti, kdy se příkop nedodělal do konce.
V letošním roce vybraný příkop má hloubku 1,7 m původně měl 50 cm, zatrubněný konec
vyčištěn firmou Sezako.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost starosty za uplynulé období.
Ad. 4 Schválení návrhu zadávací dokumentace stavby kanalizace a ČOV Olbramice.
Zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce Kanalizace a ČOV Olbramice. Společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností firma RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, která zpracovala textovou
část zadávací dokumentace. Uvádí se zde, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
celkem 30 589 920,- kč bez DPH, kdy předpokládaná hodnota je stanovena na základě
kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace, což je AGPOL s.r.o. Olomouc.
Zadavatel (Obec Olbramice) informuje dodavatele, že pro financování stavby nemá doposud
zajištěny dostatečné finanční prostředky. Zadavatel však v současné době pracuje na podání
žádosti o spolufinancování stavby na Ministerstvo zemědělství v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

Pokud by se nepodařilo zabezpečit spolufinancování stavby z jedné z výše popsaných dotací,
pak jde o důvod hodný zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, a zadávací řízení bude zrušeno.
Pokud by informace o přidělení či nepřidělení dotace nebyla k dispozici ani do ukončení
zadávacího řízení a zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem příslušnou smlouvu, bude
zahájení stavby vázáno na sdělení zadavatele o zabezpečení financování stavby (výzva
k zahájení plnění). Pokud by takovou výzvu zadavatel neučinil nebo nemohl učinit ani do 30.
11. 2020, pozbude uzavřená smlouva platnosti i účinnosti.
Diskuse: Místostarosta nesouhlasí se schválením zadávací dokumentace, neúnosné navýšení
ceny, která byla původně 23 mil. Kč. Je třeba apelovat na p. Šišláka v jaké fázi je žádost
o dotace. Požaduji nižší částku v zadávacím řízení. Zkontaktovat se s firmou AGPOL, zeptat
se okolních starostů, jaké mají zkušenosti.
Hlasování:
Pro: 0
Proti: 4
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k návrhu zadávací
dokumentace stavby kanalizace a ČOV.
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh í zadávací dokumentace stavby
Kanalizace a ČOV Olbramice.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce řešit s firmou AGPOL s.r.o.
položkový rozpočet na stavbu Kanalizace a ČOV Olbramice
Ad 5. Schválení OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019 novelu zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona
o místních poplatcích“), vedenou pod sněmovním tiskem č. 286, která má nabýt účinnosti
dnem 1. ledna 2020. V současné době se čeká na podpis prezidenta republiky a následně by
měla novela být vyhlášena ve Sbírce zákonů.
Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních poplatcích. Mezi
nejdůležitější změny patří úprava samotného zmocňovacího ustanovení k vydání obecně
závazné vyhlášky zavádějící místní poplatek, včetně stanovení jejích povinných a
fakultativních náležitostí, zrušení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního
poplatku z ubytovací kapacity, zavedení nového místního poplatku z pobytu, změna definice
poplatníka a osob, na něž dopadá snížená sazba poplatku, u místního poplatku ze psů a změna
definice poplatníka u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Určité změny se v různé míře dotýkají
každého z místních poplatků.
Výše uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti zrušení či úprav stávajících obecně
závazných vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby s účinností od 1. ledna 2020
odpovídaly změněnému znění zákona o místních poplatcích.
Diskuse: Bez připomínek

Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a pověřuje starostu a místostarostu obce jejím podpisem.
Ad 6. Schválení OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Tato vyhláška je také upravována z důvodu novelizace zákona, která byla uvedena v bodu 5
tohoto jednání.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
2. Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů a pověřuje starostu a
místostarostu jejím podpisem.
Ad 7. Schválení návrhu oprávnění pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření.
Oprávnění je schvalováno z důvodu předpokládané stavby kanalizace a ČOV, kdy je potřeba
aby bylo vše v pořádku. Především zapojení položky 8115, což jsou prostředky na účtech
obce, které k 6.12.2019 činí: KB 7 798 817,- Kč a ČNB 1 003 789,- kč což je dohromady 8
802 606,- Kč.
Dále pak zapojení čerpání úvěrů a půjček a splátek úvěrů a půjček.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh oprávnění pro starostu obce k provádění
rozpočtových opatření.
2. Zastupitelstvo schvaluje návrh oprávnění pro starostu obce k provádění rozpočtových
opatření.

Ad 8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7/2019.
Navýšení příjmů: 4122 dotace na oplocenky
+43 645,- Kč
Navýšení výdajů: elektřina – veř. Osvětlení: 3631/ 5154
+ 740,- Kč
Nákup služeb: 3639/5169
+15 000,- Kč
Oprava střechy: 3639/5171
+12 000,- Kč
Sběr kom.odpadu: 3722/5169
+30 000,- Kč
pokryjeme z 3639/6119 (nákup DHM)
Správa: veřejné zdravotní poj. 6171/5032
+ 2 000,- Kč
Nákup služeb 6171/5169
+ 13 905,- Kč
Navýšení rozpočtu z 3 610 614,- Kč na 3 654 259,-Kč
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019.
Ad 9. Diskuse a různé
Zarážky – kdy budou uloženy – práce budou pokračovat na jaře 2020 – nemusí se
dávat do betonu, jen pořádně zavibrovat – záleží na domluvě a okolnostech.
- Veřejné osvětlení – Zapletal- ČEZ požaduje projektovou dokumentaci – zastupitelstvo
navrhuje jednat s p. Helekalem. Navrženi starosta obce a místostarosta obce.
Hlasování:
1. Starosta obce – pro 3 proti 1
2. Místostarosta – pro 1 proti 3
Zastupitelstvo pověřuje jednáním ohledně veřejného osvětlení s p. Helekalem starostu obce.
- Občané poděkovali za umístění zrcadla při výjezdu z místní komunikace č. 710.
- Stížnost na neodebrání velkoobjemového odpadu – velká vlečka- z jakého důvodu
neměl občan možnost jej odevzdat.
-

Závěr:
Starosta obce ukončil VZZ v 21.05 hodin a poděkoval přítomným za jejich účast.

USNESENÍ
č. 7
ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 11. 12. 2019
Starosta obce stanovil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Ověřovatelé: Ing. Ludmila Solovská, 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 návrhu zadávací dokumentace stavby kanalizace a ČOV Olbramice.
5. Schválení OZV č. č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
6. Schválení OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
7. Schválení návrhu oprávnění pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření.
8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7/2019.
9. Diskuse a různé a závěr.
UZ/7/1/2019 Úvod, zahájení
1. Zastupitelstvo obce stanovilo zapisovatele: pí. Dagmar Křupková.
2. Zastupitelstvo obce stanovilo ověřovatele zápisu: Ing. Ludmila Solovská, pí.
Pavlína Dobrá
UZ/7/2/2019 Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení.
UZ/7/3/2019 Činnost starosty obce za uplynulé období.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost starosty za uplynulé období.
UZ/7/4/2019 Schválení návrhu zadávací dokumentace stavby kanalizace a ČOV
Olbramice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k návrhu zadávací
dokumentace stavby kanalizace a ČOV.
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh zadávací dokumentace stavby
Kanalizace a ČOV Olbramice.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce řešit s firmou AGPOL s.r.o.
položkový rozpočet na stavbu Kanalizace a ČOV Olbramice
1.

UZ/7/5/2019 Schválení OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí OZV č.1/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh OZV č.1/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a pověřuje starostu a místostarostu
obce jejím podpisem.UZ/6/6/2019 Schválení dodatku č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje.

UZ/7/6/2019 Schválení OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh OZV č. 2/2019 o místním
poplatku ze psů.
2. Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
a pověřuje starostu a místostarostu jejím podpisem.
UZ/7/7/2019 Schválení návrhu oprávnění pro starostu obce k provádění rozpočtových
opatření.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh oprávnění pro starostu obce
k provádění rozpočtových opatření.
2. Zastupitelstvo schvaluje návrh oprávnění pro starostu obce k provádění
rozpočtových opatření.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh plánování sociálních služeb pro ORP Litovel.
UZ/7/8/2019 Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2019
Ověřovatelé: Ing. Ludmila Solovská……………………………
pí. Pavlína Dobrá ……………………………..

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

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

