Obec Olbramice
16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 17.9. 2021
Zapisovatel: p. Dagmar Křupková
Ověřovatele zápisu: p. Pavlína Dobrá, p. Jindřich Solovský
Přítomni:
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph. D., Jindřich Solovský, a Pavlína Dobrá
Omluveni:
Ing. Ludmila Solovská, 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 9.9. 2021 a 13. 9.
2021.
Do veškerých dokumentů v písemné podobě bylo možné nahlédnout před veřejným
zasedáním. Konstatuji nadpoloviční většinu přítomných členů zastupitelstva, tudíž
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť.
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Činnost starosty za minulé období
4. Schválení změnových listů stavby kanalizace a ČOV Olbramice.
5. Rozpočtová opatření č. 5 /2021.
6. Veřejné osvětlení v části obce Olbramice.
7. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Olbramice.
8. Diskuse a různé.
Schválení programu: Pro 3
Výsledek hlasování: Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání
Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Přednese předseda kontrolního výboru. Příloha č.1 tohoto zápisu
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Olbramice.

Ad. 3 Činnost starosty za uplynulé období.
−
kontrolní dny na stavbě kanalizace a ČOV v obci
−
Jednání s ostatními starosty – informace ohledně dotací na chodníky
−
dohoda na uložení přebytečné zeminy
−
projednávání změnových listů stavby
Diskuse: Průběh stavby – stavba pokračuje tak, že se chystá část obce na příjezd finišera
zřejmě v úterý 21.9., to znamená uložit vnější obrubníky chodníku a nachystat silniční těleso
v místech výkopu a překopů na zaasfaltování. Smlouva na stavbu – termín 365 dní od
započetí stavby (předání stavby 19.3.2021), záruka prací 60 měsíců.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o činnosti starosty za uplynulé období.
Ad. 4. Schválení změnových listů stavby kanalizace a ČOV Olbramice
Změnové listy byly zaslány zastupitelstvu e-mailem, jde o ZL č.07 Oprava chodníků- je sleva
asi 250 tis Kč. Celkem za 1 034836,50,- Kč. ZL č. 08 Odpočet chodníku nad kanalizačními
odbočkami to je -54 284,50 Kč. ZL č. 9 Ztížené vykopávky stoky v úseku Š 16-17 160 587,96
Kč., ZL č.11 Aktualizace položek Sdruženého objektu ČOV 202 514,57 Kč a Ceny jsou bez
DPH.
Nákladově se dá říct, že pouze chodník bude v kladných číslech. Technologie ČOV je i po
této korekci ztrátová.
Diskuse: Změna stavby se dotkne napojení ČOV pitnou vodou, která oproti projektu bude
uložena do jednoho výkopu spolu s elektrickým kabelem a kanalizačním potrubím až k velké
vodoměrná šachtě za obcí.
Změna technologie odboček – místo protlaku klasický výkop – z jakého důvodu byly
navrženy protlaky, když bylo hned jisté, že to nepůjde realizovat.
Změny oproti projektu – zjistit, jestli lze žalovat projekční kancelář.
Technický dozor a přípojka naproti č.p. 10, která prochází dešťovou kanalizační rourou, z č.p.
45 špatně odtéká voda, při výkopu narušeno staré odvodnění.
Hlasování:
Pro 3 (tři)hlasy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ke změnovým listům.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje změnové listy č. 07,08,09 a 11 stavby Kanalizace a ČOV
Olbramice.
Ad. 5 Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu obce o dotaci z Olomouckého kraje na
stavbu Kanalizace a ČOV ve výši 1 580 000,- Kč. Dále pak byl rozpočet rozpočtovým

opatřením upravován v rámci položek. Schválený rozpočet 29 445 445,- Kč, rozpočet po
změnách 31451 652,- Kč
Diskuse: Bez připomínek
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2021.
Ad.6 Veřejné osvětlení v části obce Olbramice.
Zveřejnění záměru na stránkách obce včetně slepého rozpočtu. P. Helekal dodá rozpočet
během příštího týdne. Jen upozorňuje na ceny, které se stále mění směrem nahoru. Bohužel
nelze zatím stanovit přesný termín stavby.
Diskuse: Bylo slíbeno do konce prázdnin, bohužel nebylo možné toto uskutečnit.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k VO v části obce.
Ad 7. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Olbramice.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Olbramice bylo provedeno 9.8.2021 Ing. Petrou
Krejsovou Odehnalovou, pověřenou vedoucím kontroly Olomouckého kraje. Byla provedena
kontrola za období od 1.1.2021 do 9.8.2021.
Výsledek dílčího přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Olbramice za rok 2021 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce Olbramice za
uplynulé období.
Ad. 8. Diskuse
Obrubníky chodníku – Vedlejší komunikace v uličce mezi Křupkovým a Chytilovým bude
zpevněna až k odvodňovací mřížce, je riziko, že se časem naruší, ale je třeba mít pevný kraj
pro ukončení. Levá a pravá strana chodníku není shodná – je to oprava starých chodníků tak
jak bývaly.
Návrh na účast vedoucího stavby ing. Kamila Šišláka na veřejném zasedání, aby kompetentně
odpovídal na dotazy občanů.
Oprava chodníků, jaká je záruka.
Nesvítí světla ve spodní části obce – pan Helekal prověří stav.
Poškozená dřevěná výplň hrazení – tříděný odpad u pohostinství.
Polní cesta za Bednářovým je pro osobní auta nesjízdná.
Srážky na odvodnění cest jsou stále za OÚ, kdy budou uloženy a začnou plnit svoji funkci.
Překopy v cestě za humny jsou v současné době, kdy je třeba cestu využít k objíždění, jsou
nebezpečné. Navrženo uložit zkušebně svépomocí dle dohody v příštím týdnu (od 20.9.)
Ulička mezi Dutszákovým a Janečkovým nejsou ořezané dřeviny zasahující do cesty je třeba
zadat firmě, aby provedla, pokud není nikdo, kdo by to by byl schopen toto provést.

Vyhlásit, aby auta neparkovala v obci na silnici.
Příkop pro odvádění dešťové vody za humny na severní straně je zaskládaný dřevem, je třeba
upozornit majitele na tuto skutečnost – starosta obce zreviduje.

USNESENÍ
č. 16
Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 17. 9. 2021

Starosta obce stanovil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Ověřovatelé: pí. Pavlína Dobrá a p. Jindřich Solovský
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod, zahájení.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
Činnost starosty za minulé období
Schválení změnových listů stavby kanalizace a ČOV Olbramice.
Rozpočtová opatření č. 5 /2021.
Veřejné osvětlení v části obce Olbramice.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Olbramice.
Diskuse a různé.

UZ/16/1/2021 Úvod, zahájení
1. Zastupitelstvo obce stanovilo zapisovatele: pí. Dagmar Křupková.
2. Zastupitelstvo obce stanovilo ověřovatele zápisu: p. Pavlína Dobrá a p. Jindřich
Solovský.
UZ/16/2/2021 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
UZ/16/3/2021 Činnost starosty obce za uplynulé období.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost starosty za uplynulé období.
UZ/16/4/2021 Schválení změnových listů stavby kanalizace a ČOV Olbramice
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ke změnovým listům.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje změnové listy č. 07,08,09 a 11 stavby Kanalizace a ČOV
Olbramice.
UZ/16/5/2021 Rozpočtová opatření č. 5 /2021.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2021.
UZ/16/6/2021 Veřejné osvětlení v části obce Olbramice
1.Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k VO v části obce.

UZ/16/7/2021 Dílčí přezkoumání hospodaření obce Olbramice.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce Olbramice za
uplynulé období.
UZ/16/8/2021 Diskuse a různé
Pověření starosty obce prověřením skládek na pozemcích obce
Ověřovatelé:
pí. Pavlína Dobrá

……………………………

p. Jindřich Solovský ……………………………

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

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

