obec Olbramice
8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 30. 12. 2019
Ověřovatelé: sl. Adéla Seehofová, pí. Pavlína Dobrá
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Přítomni: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., pí. Pavla Dobrá, sl. Adéla Seehofová,
p. Jindřich Solovský.
Omluveni: Ing. Ludmila Solovská
Ad. 1 Úvod, zahájení.
Veřejné zasedání obce Olbramice bylo zahájeno v 19.00 hodin v kulturní místnosti obce.
Starosta obce přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Konstatoval, 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.
Doplnění programu:
Program byl doplněn o bod – Schválení návrhu zadávací dokumentace stavby kanalizace a
ČOV Olbramice, bude zařazen jako bod jednání č. 4, takže body budou posunuty. Na doplnění
programu se dohodlo přítomné zastupitelstvo 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 rozpočtu obce Olbramice na rok 2020
6. Schválení smlouvy na úseku požární ochrany s městysem Náměšť na Hané.
7. Schválení žádosti o finanční příspěvek na provoz místní prodejny smíšeného
zboží.
8. 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: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ.
Ad 3. Činnost starosty obce za uplynulé období.
Jednání ohledně veřejného osvětlení na místní komunikaci p.č.710, solární osvětlení
nepřipadá v úvahu. Rozvody se měli řešit při výkopu pro kabel, kterým byla v obci posilována
síť. Momentálně čekáme na vyjádření ČEZ.
Jednání ohledně upřesnění znění smlouvy na úseku požární ochrany se starostkou městyse.
Vyžádání si od firmy AGPOL s.r.o. Aktuálního rozpočtu stavby kanalizace a ČOV
Olbramice.
Na rok 2014 byla částka s DPH 32 618 578,87 Kč a na rok 2018 s DPH 37 008 362,30 Kč.
Na základě tohoto zjištění, dalších doporučení a sdělení s MZE o možnosti čerpání dotace v
roce 2020 s tím, že do 31.5.2020 požaduje doložit další věci včetně výběrového řízení
navrhuje starosta schválit zadávací dokumentaci pro Kanalizaci a ČOV Olbramice.
Je třeba uzavřít novou příkazní smlouvu ohledně stavby. Ing Kamilovi Šišlákovi smlouva
letos v prosinci skončila.
Diskuse:
Zastupitelstvo obce se souhlasně vyjádřilo k návrhu starosty obce.
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.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování:
Pro: 4

Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k návrhu zadávací
dokumentace stavby kanalizace a ČOV.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zadávací dokumentace stavby Kanalizace
a ČOV Olbramice.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby co nejdříve předal aktuální
informace ve věci kanalizace obce Olbramice Ing. Kamilu Šišlákovi.
Ad 5. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
Rozpočet obce na rok 2020 je navržen jako vyrovnaný v celkovém objemu příjmů i výdajů ve
výši 3 049 000,- Kč. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce obce od 26.11.2019 do
19.12.2019
Diskuse: Je na rezervy daná i nějaká částka – ne. Částka na práce v lese – bude dostačující –
v případě nutnosti rozpočtovým opatřením v průběhu roku bude upravena.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2020.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2020.
Ad 6. Schválení smlouvy na úseku požární ochrany s městysem Náměšť na Hané.
Smlouva byla zastupitelstvu předložena v konečném znění, jen je třeba doplnit číslo usneseni.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí smlouvu na úseku požární ochrany
s městysem Náměšť na Hané.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na úseku požární ochrany s městysem
Náměšť na Hané a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Ad 7. Schválení žádosti o finanční příspěvek na provoz místní prodejny smíšeného zboží.
Žadatelka požaduje 5000,- Kč na měsíc na rok 2020. Starosta obce požádal zastupitelstvo
obce o vyjádření.

Podle minulé žádosti je částka jedenkrát tak vyšší. Zastupitelstvo požaduje doložení ve
formě kopií skutečných nákladů a pokud by bylo vyhověno, bude si klást podmínky na
pracovní dobu a v případě nedodržení doby 1 roku provozu prodejny vrácení adekvátní
částky finančního příspěvku zpět.
Diskuse: Prodejna je především pro starší občany, kteří nemají možnost nakupovat jinde.
Otevřeno je pouze dopoledne, takže nákup odpoledne, kdy občané přijedou z práce není
možný.
Hlasování:
Pro: 0
Proti: 4
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na provoz
smíšeného zboží v obci Olbramice.
2. Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek na provoz prodejny smíšeného
zboží ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu obce jednáním s žadatelkou
o finanční příspěvek účelem doložení nákladů.
Ad 8. Diskuse a různé
Bez připomínek
Závěr:
Starosta obce ukončil VZZ v 20,05 hodin a poděkoval přítomným za jejich účast.

USNESENÍ
č. 8
Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 30. 12. 2019
Starosta obce stanovil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Ověřovatelé: sl. Adéla Seehofová, pí. Pavlína Dobrá
Zastupitelstvo obce schválilo program 8. 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 rozpočtu obce Olbramice na rok 2020.
6. Schválení smlouvy na úseku požární ochrany s městysem Náměšť na Hané.
7. Schválení žádosti o finanční příspěvek na provoz místní prodejny smíšeného
zboží.
8. Diskuse a různé a závěr.
UZ/8/1/2019 Úvod, zahájení
1. Zastupitelstvo obce stanovilo zapisovatele: pí. Dagmar Křupková.
2. Zastupitelstvo obce stanovilo ověřovatele zápisu: sl. Adéla Seehofová, pí.
Pavlína Dobrá.
UZ/8/2/2019 Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení.
UZ/8/3/2019 Činnost starosty obce za uplynulé období.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost starosty za uplynulé období.
UZ/8/4/2019 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 schvaluje návrh zadávací dokumentace stavby Kanalizace
a ČOV Olbramice.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby co nejdříve předal aktuální
informace ve věci kanalizace obce Olbramice Ing. Kamilu Šišlákovi.
1.

UZ/8/5/2019 Schválení rozpočtu obce Olbramice na rok 2020

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2020.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2020.
UZ/8/6/2019 Schválení smlouvy na úseku požární ochrany s městysem Náměšť na Hané.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí smlouvu na úseku požární ochrany
s městysem Náměšť na Hané.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na úseku požární ochrany
s městysem Náměšť na Hané a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
UZ/8/7/2019 Schválení žádosti o finanční příspěvek na provoz místní prodejny
smíšeného zboží.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na provoz
smíšeného zboží v obci Olbramice.
2. Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek na provoz prodejny smíšeného
zboží ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu obce jednáním s žadatelkou
o finanční příspěvek za účelem doložení nákladů.
Ověřovatelé: Ing. Ludmila Solovská ……………………………
sl. Adéla Seehofová

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

……………………………..

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

