Obec Olbramice
15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 25.6. 2021
Zapisovatel: p. Dagmar Křupková
Ověřovatele zápisu: p. Pavlína Dobrá, sl. Adéla Seehofová
Přítomni:
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph. D., Jindřich Solovský, Ludmila Solovská, Pavlína Dobrá a
Adéla Seehofová
Ad. 1 Úvod a zahájení:
Konstatuji, že dnešní jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zastupitelstvo obce bylo
seznámeno s programem a podklady pro jednání byly zaslány e-mailem dne 17. 6. 2021 a 21.
6. 2021
Do veškerých dokumentů v písemné podobě bylo možné nahlédnout před veřejným zasedáním.
Konstatuji nadpoloviční většinu přítomných členů zastupitelstva, tudíž zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Doplnění programu:
Program byl doplněn o bod - Schválení přijetí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021. Bude zařazen jako bod
jednání č. 10, takže body budou posunuty. Na doplnění programu se dohodlo přítomné
zastupitelstvo obce.
Diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť.
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Činnost starosty – informace ke stavbě kanalizace.
4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
5. Schválení závěrečného účtu za rok 2020.
6. Rozpočtová opatření č. 3 a 4 /2021.
7. Schválení dodatku č.6 ke smlouvě o prodeji a nákupu dříví č. 1/2006.
8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Charitě Litovel.
9. Kanalizace, změnové listy, uložení zeminy, chodníky.
10. Schválení přijetí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021.
11. Diskuse a různé.
Schválení programu: Pro 5

Výsledek hlasování: Zastupitelstvo obce schválilo program po jeho doplnění.
Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Přednese předseda kontrolního výboru. Příloha č.1 tohoto zápisu

Diskuse:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Olbramice.
Ad. 3 Činnost starosty za uplynulé období – informace
−
kontrolní dny na stavbě kanalizace v obci
−
vyřizování dotace na les -výsadba
−
dohoda na uložení přebytečné zeminy
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o činnosti starosty za uplynulé období.
Ad. 4 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
Dne 4. 5. 2021 Byla na OÚ doručena smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti
Olbramice , Holiš – přípojka do 50m, kNN. Jedná se o zemní kabelové vedení NN v délce
10,98 bm. Věcné břemeno se podle této smlouvy zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
1 000,- Kč + DPH. Vklad věcného břemene bude na základě podepsáním této smlouvy podán
oprávněnou osobou, tedy ČEZ Distribuce, a.s.
Diskuse: Je částka za věcné břemeno obvyklá? Ano je to standartní cena.
Hlasování: Pro: 4
Zdržel se: 1
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ke smlouvě o zřízení věcného břemene.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.

Ad. 5 Schválení závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2020.
Návrh Závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce obce od
1.6.2021 do 18. 6. 2021 v plném znění. Přílohy k závěrečnému účtu:
Rozvaha – k 31. 12.2020, Příloha – k 31. 12. 2020, Výkaz Fin 12- M – k 31. 12. 2020 a Zpráva
z přezkumu hospodaření účetní jednotky týkající se roku 2020 – dílčí i konečná. Zastupitelstvu
obce byl zaslán odkaz na vyvěšený dokument dne 3. 6. 2021. Schválený závěrečný účet bude na
úřední desce vyvěšen až do doby schválení závěrečného účtu za rok 2021.

Žádám zastupitelstvo, aby se k návrhu závěrečného účtu vyjádřilo a pokud nejsou připomínky
prosím o její schválení.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro: 5
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet za rok 2020.
2. Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání Závěrečný účet obce Olbramice za rok 2020 a v
souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
celoroční hospodaření obce Olbramice včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Olbramice za rok 2020 a to bez výhrad.

Ad.6 Rozpočtové opatření č. 3 a 4 /2021.
Rozpočtové opatření č. 3, které bylo zveřejněné 19.4.2021 a navyšuje rozpočet o 182 830 19,Kč- daňové příjmy, příjmy z lesa, vratky přeplatku energií, kompenzační bonus z ol. kraje.
Finance použity na pokrytí práce v lese, odpady. Ostatní naúčtováno ve výdajích do rezerv.
Rozpočtové opatření č. 4, vyvěšeno 4. 5. 2021 navyšuje rozpočet o daň za obec, použito do
rezerv a k úpravě výdajů na kanalizaci.
Celkový objem rozpočtu k dnešnímu dni je: 29 870 605,99 Kč.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 a 4 /2021

Ad.7 Schválení dodatku č.6 ke smlouvě o prodeji a nákupu dříví č. 1/2006.
Dne 12. 4. 2021 byla na obec doručena žádost o změně obchodního jména zhotovitele ke
Smlouvě o provádění pěstebních činností a o prodej a nákup dříví č. 1/2006 mezi smluvními
stranami Adam Navrátil a obec Olbramice - předmětem dodatku je změna názvu zhotovitele
na jméno Milan Navrátil, bytem Březové 51, 784 01 Litovel. Žádám zastupitelstvo
o vyjádření a schválení tohoto dodatku.
Diskuse: Za jakou cenu obec prodává dřevo, jestli se ceník upravuje podle tržní hodnoty
kulatiny na trhu- cenová příloha je aktuální.
Hlasování: Pro: 5
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatek č. 6 ke smlouvě č.1/2006 o provádění
pěstebních činností a prodeji a nákupu dříví.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.6 ke smlouvě č.1/2006 o provádění pěstebních
činností a prodeji a nákupu dříví, kdy předmětem dodatku je změna názvu zhotovitele a
pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Ad. 8 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Charitě Litovel.
Dne 5.4. 2021 byla na obec doručena žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
obce na rok 2021 na provoz pečovatelské služby a domácí zdravotní péče v rodinách pro
občany Olbramic na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu obce.
Diskuse: V obci dojíždí k jednomu klientovi.
Hlasování: Pro 5
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek Charitě Šternberk,
středisko Litovel.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o finanční příspěvek na základě darovací smlouvy ve
výši 5000,- Kč Charitě Šternberk, středisko Litovel a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Ad. 9 Kanalizace, změnové listy, uložení zeminy, chodníky.
Zastupitelstvu obce byly zaslané změnové listy ohledně změn na stavbě hlavního řádu
a technologického vybavená ČOV. Změnové listy stavby č. 1,2,3,4,5,6 z 13.5.2021, ohledně
změny technologie ČOV, materiálu odboček, větší hloubky výkopů, drenážování a ohledně
kolize s dešťovou kanalizací. Přebytečná zemina uložená za budovou obecního úřadu
a na soukromém pozemku ve středu obce musí být odvezena. Možnost uložení - několik
variant a po zvážení byla prostřednictvím datové schránky požádána obec Vilémov.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo pod číslem usnesení UZ/23/2021/5 uložení
zeminy v katastru obce Vilémov u Litovle, na pozemcích p.č 2606 a 2605. Za uložení zeminy
zaplatíme 50 000,- Kč. Při stavbě kanalizace mělo být původně rozebrána jen malá část
chodníků. Z technických důvodů byla výkop posunut pod chodníkovou část obce, takže
rozebraných chodníků je více, než se předpokládalo. Problémem jsou vysoké, špatně usazené
obrubníky chodníků. Navrhuji proto udělat chodníky nové v celé délce obce, kde se nyní
kanalizace buduje. Odhadovaná cena těchto víceprací je cca 1,2 mil. Kč. Vozovka tam, kde je
kanalizace v ní uložena se měla původně opravovat v celé šířce, ale vzhledem k nekvalitnímu
podkladu a mizivému množství asfaltové směsi se vedoucí stavby domluvil se správou silnic
Olomouckého kraje na opravě pouze porušené části vozovky.
Diskuse: Trubka kanalizační přípojky k RD byla uložena do tělesa kanalizační roury stávající
dešťové kanalizace, obava, že se může tato ucpat. Po konzultaci s Ing. Kamilem Šišlákem je
tato situace standartním postupem, nebylo jiné řešení.
Hlasování: Pro: 5
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně stavby kanalizace, změnových listů
stavby, uložení zeminy, chodníky v jedné polovině obce.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu obci Vilémov za uložení zeminy z výkopu kanalizace
v obci Olbramice ve výši 50 000,- Kč, Změnové listy stavby č. 1,2,3,4,5 a 6 a opravu
chodníků vzhledem k vozovce v části obce.
Ad. 10 Schválení přijetí dotace z“ Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“.
Dne 25.6. 2021 byla na obec doručeno sdělení k žádosti o poskytnutí dotace v dotačním
programu Olomouckého kraje „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“z dotačního titulu č.1 „Výstavba, dostavba,
intenzifikace čistíren odpadních vod, včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“,
ze dne 29.3.2021 o poskytnutí dotace na akci „Kanalizaci a ČOV Olbramice“ ve výši 3 mil.
Kč.
Bylo vyhověno jen částečně, na uvedenou akci bylo schváleno 1 580 000,- Kč zastupitelstvem
Olomouckého kraje dne 21.6.2021 usnesením č. UZ/5/46/2021.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování: Pro: 5
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k výši schválené dotace od Olomouckého
kraje na „Kanalizaci a ČOV Olbramice“
2. Zastupitelstvo obce projednalo přijetí dotace z programu Olomouckého kraje „Fond na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
2021“, schválilo přijetí dotace ve výši 1 580 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
Ad 11. Diskuse
-Poškozená lípa větrem- u kříže na Vilémov vítr poškodil lípu, ulomená větev odhalila , že
lípa je vykotlaná a jsou v ní divoké včely. Je to strom státem chráněný na soukromém
pozemku. Je třeba vyřešit jak s tím naložit. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby
se informoval na životním prostředí v Litovli jak s lípou naložit.
-Voda, přívalové deště- stálý problém – Helekal, Zapletal – vybagrovaný příkop- odvodnění
cesty – provizorní řešení.
- Osvětlení – rozšíření veřejného osvětlení - je třeba vybrat toho, kdo stavbu provede.
- Oprava asfaltových vjezdů, točny při opravě vozovky?
- Vyšší obrubníky zpět u č.p. 3, kvůli přívalové vodě.

USNESENÍ
č. 15
Z 15. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 26. 6. 2021

Starosta obce stanovil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Ověřovatelé: pí. Pavlína Dobrá a sl. Adéla Seehofová
Zastupitelstvo obce doplnilo veřejné zasedání o bod jednání č.10 a schválilo program 15.
zasedání zastupitelstva Obce Olbramice v následujícím znění:
Program:
6. Úvod, zahájení.
7. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
8. Činnost starosty – informace ke stavbě kanalizace.
9. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
10. Schválení závěrečného účtu za rok 2020.
6. Rozpočtová opatření č. 3 a 4 /2021.
7. Schválení dodatku č.6 ke smlouvě o prodeji a nákupu dříví č. 1/2006.
8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Charitě Litovel.
9. Kanalizace, změnové listy, uložení zeminy, chodníky.
10. Schválení přijetí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021.
11. Diskuse a různé.
UZ/15/1/2021 Úvod, zahájení
1. Zastupitelstvo obce stanovilo zapisovatele: pí. Dagmar Křupková.
2. Zastupitelstvo obce stanovilo ověřovatele zápisu: p. Pavlína Dobrá, sl. Adéla
Seehofová
UZ/15/2/2021 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
UZ/15/3/2021 Činnost starosty obce za uplynulé období.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost starosty za uplynulé období.
UZ/15/4/2021 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zřízení věcného břemene.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu
jejím podpisem.

UZ/15/5/2021 Schválení závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2020.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet za rok 2020
2. Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání Závěrečný účet obce Olbramice za rok
2020 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje celoroční hospodaření obce Olbramice včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Olbramice za rok 2020 a to bez výhrad.
UZ/15/6/2021 Rozpočtové opatření č. 3 a 4 /2021
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 a 4/2021.
UZ/15/7/2021 Schválení dodatku č.6 ke smlouvě o prodeji a nákupu dříví č. 1/2006.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatek č. 6 ke smlouvě č.1/2006 o provádění
pěstebních činností a prodeji a nákupu dříví.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.6 ke smlouvě č.1/2006 o provádění pěstebních
činností a prodeji a nákupu dříví, kdy předmětem dodatku je změna názvu zhotovitele a
pověřuje starostu obce jeho podpisem.
UZ/15/8/2021 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Charitě Litovel.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek Charitě Šternberk,
středisko Litovel.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o finanční příspěvek na základě darovací smlouvy ve
výši 5000,- Kč Charitě Šternberk, středisko Litovel a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
UZ/15/9/2021 Kanalizace, změnové listy, uložení zeminy, chodníky.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně stavby kanalizace, změnových listů
stavby, uložení zeminy, chodníky v jedné polovině obce.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu obci Vilémov za uložení zeminy z výkopu
kanalizace v obci Olbramice ve výši 50 000,- Kč, Změnové listy stavby č. 1,2,3,4,5 a 6 a
opravu chodníků vzhledem k vozovce v části obce.
UZ/15/10/2021 Schválení přijetí dotace z“ Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k výši schválené dotace od Olomouckého
kraje na „Kanalizaci a ČOV Olbramice“
2. Zastupitelstvo obce projednalo přijetí dotace z programu Olomouckého kraje „Fond na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
2021“, schválilo přijetí dotace ve výši 1 580 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
UZ/15/10/2021 Diskuse a různé
Pověření starosty obce zastupitelstvem obce, aby vyřešil situaci ohledně státem chráněné lípy
na pozemku fyzické osoby, která se nachází u kříže ve směru na Vilémov a byla větrem
poškozená.

Ověřovatelé:
pí. Pavlína Dobrá

……………………………

sl. Adéla Seehofová ……………………………

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

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

