obec Olbramice

12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 11. 8. 2020

Ověřovatelé: pí. Pavlína Dobrá, sl. Adéla Seehofová
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Přítomni: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., Ing. Ludmila Solovská sl. Adéla Seehofová,
p. Jindřich Solovský. pí. Pavlína Dobrá
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. Zastupitelstvo obce bylo
seznámeno s programem a podklady pro jednání byly zaslány e-mailem dne 7.10. 2020.
Do veškerých dokumentů v písemné podobě je možné nahlédnout před veřejným zasedáním.
Konstatuji, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce, tudíž zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť. Program byl po vyzvání doplněn o
bod jednání č. 8 – Schválení přijetí dotace na výstavbu oplocenky.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program po doplnění:
1. Úvod, zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Činnost starosty za uplynulé období.
4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Charitě Šternberk.
5. Schválení prodeje části pozemku p.č. 758 ostatní plocha.
6. Rozpočtová opatření č. 6 a 7 /2020.
7. Schválení Příkazní smlouvy na technický dozor stavby Kanalizace a ČOV
Olbramice.
8. Schválení přijetí dotace na výstavbu oplocenky.
9. Diskuse a různé.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání po jeho doplnění.
Ad 2. Činnost starosty obce za uplynulé období.
• Jednání s firmou RTS, s.r.o. (Brno), akce „Kanalizace a ČOV“ – osobní, telefonické,
e-mailem.
• Jednání s firmou Sodap, s.r.o., akce „Kanalizace a ČOV“ – osobní, telefonické,
e-mailem Ing. Kuhn).
• Jednání s firmou CET, s.r.o., akce „Kanalizace a ČOV“ – osobní, telefonické,
e-mailem (Ing. Šišlák).
• Jednání s MZe, akce „Kanalizace a ČOV“ – telefonické, e-mailem.
• Jednání – Městský úřad Litovel, aktualizace územně analytických podkladů ORP
Litovel (nutnost nového Územního plánu do 2 let).
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost starosty za uplynulé období.
Ad 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Kontrolu provedla p. Pavlína Dobrá, předsedkyně kontrolního výboru. Zápis z kontroly je
přílohou č. 1 tohoto zápisu. Přednesla Dagmar Křupková.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ.
Ad 4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Charitě Šternberk.
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o příspěvek pro charitu Šternberk, kde žádají
o příspěvek ve výši 5000,- Kč. V rozpočtu obce je na paragrafu 3639, položce 5223, což jsou
neinvestiční transfery náboženským společnostem, rozpočtována částka 5000,- Kč, kterou
každoročně poskytujeme.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek Charity Šternberk.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Charitě Šternberk a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy.

Ad 5. Schválení prodeje části pozemku p.č. 758 ostatní plocha.
Zastupitelstvu obce bylo seznámeno s žádostí o odkoupení části pozemku, vyvěšení záměru
prodat část pozemku p.č. 758 ostatní plocha. Záměr byl zveřejněn od 27. 7. 2020 do 12. 8.
2020.
Diskuse:
Podmínky prodeje pozemku:
Dodržet vzdálenost od silnice p.č. 750 cca 1,6m, aby byla dodržena linie obce, nebo v případě
výstavby občanské vybavenosti nemuselo dojít ke zpětnému odkupu pozemku.
Cena při prodeji 1mᶟ pozemku je 100,- Kč. Náklady na geodetické zaměření, uzavření kupní
smlouvy (notář) a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k prodeji pozemku.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 758 za těchto
podmínek:
a) Zachování vzdálenosti cca 1,6m od vozovky.
b) Cena 1mᶟ je 100,- Kč
c) Veškeré náklady na zaměření, odkup a vklad hradí kupující.
6. Rozpočtová opatření č. 6 a 7 /2020.
Rozpočtové opatření č. 6/2020. Rozpočet byl navýšen o příjmy o účelovou neinvestiční
dotaci, která je určena na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu
Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje. V příjmech rozpočtujeme na položce 4111, výdaje
paragraf 6145 a příslušné položky. Účelový znak je 98193. Celková výše je 47 000,- Kč a
podléhá vyúčtování a vrácení nevyčerpaných financí v příštím roce.
Další navýšení je jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, který je
určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv.
kompenzačního bonusu. Zařazujeme do rozpočtu na položku 4111 z UZ 98024 ve výši 281
250,- Kč.
Celkem byl navýšen rozpočet o 328 250,- Kč. Celkový objem rozpočtu v příjmech i výdajích
je ve výší
4 225 729,77 Kč. Ostatní řádky opatření jsou přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu.
Rozpočtové opatření č.7/2020
Zde proběhla úprava mezi paragrafy a položkami s přihlédnutím na aktuální čerpání
rozpočtových prostředků. Výdaje na volby, svoz odpadu, veřejné osvětlení ostatní služby.
Výše rozpočtu zůstala nezměněna.

Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a č.7/2020

Ad 7. Schválení Příkazní smlouvy na technický dozor stavby Kanalizace a ČOV
Olbramice.
Příkazní smlouva č. 13/20 smluvní strany Obec Olbramice a Ing. Boris Biely, který na
základě této smlouvy bude provádět technický dozor stavby Kanalizace a ČOV Olbramice.
Cena bez DPH je 20 000,- Kč/měsíc prováděné činnosti.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Příkazní smlouvy na technický dozor stavby
Kanalizace a ČOV Olbramice.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvy na technický dozor stavby Kanalizace a
ČOV Olbramice a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ad 8. Schválení přijetí dotace na výstavbu oplocenky.
Olomoucký kraj zaslal dne 24.9.2020 sdělení k žádosti zaslané dne 28. 5. 2020 o poskytnutí
dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 2018-2020 sdělení, že naší žádosti
vyhovuje a schvaluje poskytnout částku ve výši 25 550,- Kč. Příjem dotace bude uskutečněn
po projednání a odsouhlasení přijetí uvedené dotace zastupitelstvem obce.
Diskuse: Bez připomínek
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 2018-2020.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje příjem dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů
2018-2020 na výstavbu oplocenky ve výší 25 550,- Kč.

Ad. 9 Diskuse a různé
-

Šípkový keř při výjezdu z parkoviště u pohostinství brání výhledu na vozovku.
Nesvítí světlo veřejného osvětlení naproti Lakjomého.
Zajištění zimní údržby v obci – smlouva.

Závěr:
Starosta obce ukončil VZZ ve 20,05 hodin a poděkoval přítomným za jejich účast.

USNESENÍ
č.12
Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 12. 10. 2020

Starosta obce stanovil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Ověřovatelé: pí. Pavlína Dobrá, sl. Adéla Seehofová
Zastupitelstvo obce doplnilo veřejné zasedání o bod jednání č.8 a schválilo program12.zasedání
zastupitelstva Obce Olbramice v následujícím znění:
Program:
1. Úvod, zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Činnost starosty za uplynulé období.
4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Charitě Šternberk.
5. Schválení prodeje části pozemku p.č. 758 ostatní plocha.
6. Rozpočtová opatření č. 6 a 7 /2020.
7. Schválení Příkazní smlouvy na technický dozor stavby Kanalizace a ČOV
Olbramice.
8. Schválení přijetí dotace na výstavbu oplocenky.
9. Diskuse a různé
UZ/12/1/2020 Úvod, zahájení
1. Zastupitelstvo obce stanovilo zapisovatele: pí. Dagmar Křupková.
2. Zastupitelstvo obce stanovilo ověřovatele zápisu: pí. Pavlína Dobrá, sl. Adéla
Seehofová.
UZ/12/2/2020 Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení.
UZ/12/3/2020 Činnost starosty obce za uplynulé období.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost starosty za uplynulé období.
UZ/12/4/2020 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Charitě Šternberk.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek Charity
Šternberk.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Charitě Šternberk
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
UZ/12/5/2020 Schválení prodeje části pozemku p.č. 758 ostatní plocha.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k prodeji pozemku.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 758 za těchto
podmínek:
a) Zachování vzdálenosti cca 1,6m od vozovky.
b) Cena 1mᶟ je 100,- Kč
c) Veškeré náklady na zaměření, odkup a vklad hradí kupující.
UZ/12/6/2020 Rozpočtová opatření č. 6 a 7 /2020.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6 a 7 /2020.
UZ/12/7/2020 Schválení Příkazní smlouvy na technický dozor stavby Kanalizace a ČOV
Olbramice.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Příkazní smlouvy na technický dozor
stavby Kanalizace a ČOV Olbramice.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvy na technický dozor stavby
Kanalizace a ČOV Olbramice a pověřuje starostu jejím podpisem.

UZ/12/8/2020 Schválení přijetí dotace na výstavbu oplocenky.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení k žádosti o poskytnutí dotace
z Programu na podporu lesních ekosystémů 2018-2020.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje příjem dotace z Programu na podporu lesních
ekosystémů 2018-2020 na výstavbu oplocenky ve výší 25 550,- Kč.
UZ/12/9/2020 Diskuse

Ověřovatelé: pí Pavlína Dobrá

……………………………

sl. Adéla Seehofová……………………………..

………………………………….

….……………………………….....................

p. Jindřich Solovský, místostarosta

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

