Obec Olbramice
21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 9. 9. 2022
Zapisovatel: p. Dagmar Křupková
Ověřovatele zápisu: pí. Adéla Schwanzerová (Seehofová), p. Jindřich Solovský
Přítomni:
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph. D., p. Jindřich Solovský, pí. Adéla Schwanzerová
Omluveni:
Ing. Ludmila Solovská
p. Pavlína Dobrá
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 2. 9. 2022.
Do většiny dokumentů v písemné podobě bylo možné nahlédnout před veřejným zasedáním.
Konstatuji nadpoloviční většinu přítomných členů zastupitelstva, tudíž zastupitelstvo je
usnášení schopné.
Diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť.
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Činnost starosty.
4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2022- Charita.
5. Předložení Závěrečného účtu Mikroregionu Litovelsko za rok 2021.
6. Rozpočtové opatření č. 7/ 2022.
7. Projednání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“
8. Projednání „Příkazní smlouvy“ na vypracování závěrečného vyhodnocení
(ZVA) „Kanalizace a ČOV“ dle podmínek poskytovatele dotace.
9. Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Olbramice za
období od 1.1.2022 do 25. 8. 2022
10. Diskuse a různé.
Schválení programu: Pro 3(tři) hlasy
Výsledek hlasování: Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání.
Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Kontrolu usnesení z 20. zasedání přednesla p. Dagmar Křupková. Protokol o kontrole je
přílohou č.1 tohoto zápisu.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze 20. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Olbramice.
Ad. 3 Činnost starosty za uplynulé období.
- Jednání v Litovli ohledně kolaudace stavby Kanalizace a ČOV Olbramice.
- Jednání s KHS ohledně protokolu ke stavbě.
- Jednání s předsedou družstva ohledně pozemku zasaženého stavbou.
- Vyzvednutí volebních materiálů.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o činnosti starosty za uplynulé období.
Ad 4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2022 Charita.
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku byla doručena 21.7.2022. Darovací smlouva je na
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč. Součástí žádosti je i příloha, kde je uvedeno,
na jaký účel bude příspěvek použit.
V rozpočtu obce je tato částka na paragrafu 3639 položka 5223.
Diskuse: Příspěvek je poskytován každoročně
Hlasování: Pro 3(tři) hlasy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
obce na rok 2022 pro Charitu Šternberk, středisko Litovel.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Charitě Litovel ve výši
5 000,- Kč (pět tisíc) a pověřuje starostu obce podpisem Darovací smlouvy
Ad. 5. Předložení Závěrečného účtu Mikroregionu Litovelsko za rok 2021.
Každá členská obec má povinnost předkládat schválený závěrečný účet svazku zastupitelstvu
-Zákon 250/2000Sb., §29/11 – Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům
členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí.
Na úřední desce obce Olbramice byl Závěrečný účet Mikroregionu Litovelsko vyvěšen od
28.3. do 13.4.2022.
Na základě této informace předkládám zastupitelstvu také i závěrečný účet Vodovodu
Pomoraví, který byl na úřední desce obce Olbramice zveřejněn od 2.6. do 23.6. 2022.
Diskuse: Dodatečné předložení i závěrečného účtu Vodovodu Pomoraví, jehož jsme také
členy.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet obce Mikroregionu Litovelsko
a svazku Vodovodu Pomoraví za rok 2021.
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Ad. 6. Rozpočtové opatření č. 7/2022
V RO č. 7/2022 nedošlo k celkovému navýšení rozpočtu, pouze k čerpání rezerv z par 6171.
pol. 5901 z důvodu navýšení výdajů na zálohy energií, svoz veškerých odpadů, a opravu
místní vedlejší komunikace po stavbě VO. Celkové čerpání rezervy je ve výši 165 000,- Kč.
Zůstatek na rezervách je 390 tisíc Kč.
Diskuse: K opravě místní komunikace bližší informace v diskusi.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2022.
Ad 7. Projednání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“
Smlouva se týká elektrického napojení vysílacího zařízení v obecních pozemcích a umožnění
vstupu na pozemek v případě opravy a udržování. Služebnost se zřizuje za jednorázovou
úplatu a to 5 000,- Kč. V současné době jsou stále nějaké nejasnosti v provedení elektrické
přípojky z důvodu nesouhlasu majitele dalšího dotčeného pozemku. Jednání ve věci stavby
bylo předáno p. Miluši Mandové.
Diskuse: Zastupitelé nesouhlasí s jednorázovou úhradou zatíženého pozemku, efektivnější by
byl nájem za každý rok. Navrhují schůzku na místě za přítomnosti starosty a místostarosty
obce. Stavba samotná naruší ráz krajiny a nejsme si jisti, zda bude pro naši obec přínosem.
Hlasování: Proti 1(jeden) hlas
Zdržel se: 2 (dva) hlasy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti.
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Ad 8. Projednání „Příkazní smlouvy“ na vypracování závěrečného vyhodnocení (ZVA)
„Kanalizace a ČOV“ dle podmínek poskytovatele dotace.
Příkazní smlouva uzavřená s Ing. Michalem Kuhnem je na vypracování závěrečného
vyhodnocení akce dle podmínek poskytovatele dotace, zpracování dokumentů na stavbu
„Kanalizace a ČOV Olbramice“. Cena za zpracování je 78 650,- Kč s DPH. Ing. Kuhn
vypracovával i žádost o poskytnutí dotace z MZE.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 3(tři) hlasy
Návrh usnesení:
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1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí „Příkazní smlouvu“ na vypracování závěrečného
vyhodnocení (ZVA) „Kanalizace a ČOV“ dle podmínek poskytovatele dotace.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
.
Ad 9. Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Olbramice za
období od 1.1.2022 do 25. 8. 2022.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Olbramice za období od 1.1.2022 do 25. 8.2022 bylo
provedeno odborem kontroly Olomouckého kraje. Pověření kontroloři Bc. Richard Novák a
Mgr. Dušan Vogl. Výsledkem dílčího přezkoumání je: Při přezkoumání hospodaření obce
Olbramice za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek Dílčího přezkoumání hospodaření
obce Olbramice za období od 1.1.2022 do 25. 8. 2022
Ad 10. Diskuse
-

Informace k pracím na parcele číslo 710, kde probíhá rozšíření VO. Středem místní
komunikace vede hlavní řád kanalizace s odbočkou k č.p. 83. Provedl se výkopu pro
umístění kabeláže VO a po opětném zasypání uloženého kabelu se odtěžil navezený
makadam a odvážel se rovnou na opravu cesty 710 v její horní části. Při těchto pracích
se zjistilo, že v jedné kanalizační šachtě byly 2 skruže prasklé. Po dohodě z vedoucím
stavby kanalizace provedla obec výměnu s tím, že veškeré náklady na materiál a práce
s tím spojené uhradí firma, která kanalizaci stavěla. Cesta je navezena asfaltovým
recyklátem, který je v současné době mnohem levnější než kamenivo. Práce byly
provedeny svépomocí.

-

Při řešení situace ohledně vysílače- domluvení schůzky z p. Mandovou za přítomnosti
starosty i místostarosty.

-

Kolaudace stavby „Kanalizace a ČOV Olbramice-“ co je ještě třeba doložit pro
zahájení. Vyjádření KHS v Olomouci a protokol od provozovatele vodovodní sítě. Je
třeba intenzivněji jednat, pokud nebude moci starosta, pověří místostarostu.

-

Stočné. Od nového roku se již bude muset vybírat nový poplatek ze stočného. Občané
se musí připravit na vyšší částku, než byla doposud. Tvorba poplatku je složitější
z důvodu, že občané neodebírají pouze vodu z vodovodu, ale i z vlastních studní, takže
nelze poplatek stanovit dle odebraného množství m³ vody z vodovodu.

-

Kolaudace kanalizace by měla být do konce října.

Závěr:19.46 hodin
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USNESENÍ
č. 21
Z 20. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 9. 9 2022

Starosta obce stanovil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Ověřovatelé: pí. Adéla Schvanzerová a p. Jindřich Solovský
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Činnost starosty.
4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2022 Charita.
5. Předložení Závěrečného účtu Mikroregionu Litovelsko za rok 2021.
6. Rozpočtové opatření č. 7/ 2022.
7. Projednání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“
8. Projednání „Příkazní smlouvy“ na vypracování závěrečného vyhodnocení (ZVA)
„Kanalizace a ČOV“ dle podmínek poskytovatele dotace
9. Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Olbramice za období od
1.1.2022 do 25. 8. 2022.
10. Diskuse a různé UZ/20/1/2022 Úvod, zahájení
UZ/21/1/2022 Úvod a zahájení.
Zastupitelstvo obce stanovilo zapisovatele: pí. Dagmar Křupková.
Zastupitelstvo obce stanovilo ověřovatele zápisu: pí. Adéla Schwanzerová a p. Jindřicha
Solovského.
UZ/21/2/2022 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
UZ/21/3/2022 Činnost starosty obce za uplynulé období.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost starosty za uplynulé období.
UZ/21/4/2022 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2022
Charita.
1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
obce na rok 2022 pro Charitu Šternberk, středisko Litovel.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Charitě Litovel ve výši
5 000,- Kč (pět tisíc) a pověřuje starostu obce podpisem Darovací smlouvy.
UZ/21/5/2022 Předložení Závěrečného účtu Mikroregionu Litovelsko za rok 2021.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet obce Mikroregionu Litovelsko
a závěrečný účet svazku Vodovodu Pomoraví za rok 2021.
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UZ/21/6/2022 Rozpočtové opatření č.7/2022.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č.7/2022.
UZ/21/7/2022 Projednání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“
1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti.
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
UZ/21/8/2022 Projednání „Příkazní smlouvy“ na vypracování závěrečného vyhodnocení
(ZVA) „Kanalizace a ČOV“ dle podmínek poskytovatele dotace.
1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí „Příkazní smlouvu“ na vypracování závěrečného
vyhodnocení (ZVA) „Kanalizace a ČOV“ dle podmínek poskytovatele dotace.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
UZ/21/9/2022 Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Olbramice
za období od 1.1.2022 do 25. 8. 2022.
1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek Dílčího přezkoumání hospodaření obce
Olbramice za období od 1.1.2022 do 25. 8. 2022
UZ/21/10/2022 Diskuse
Ověřovatelé:
pí. Adéla Schwanzerová
p. Jindřich Solovský

……………………………
……………………………

doc. RNDr. Robert
Prucek, Ph.D.

Digitálně podepsal doc.
RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Datum: 2022.09.16
07:09:48 +02'00'

………………………………….

….………………………………...............

p. Jindřich Solovský, místostarosta

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