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USNESENÍ 

4. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 21. 3. 2011 v 17:30 hodin 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ 
 

13/4 - schvaluje 

13. 1. snížení části nájmu paní Bláhové o prokázanou úhradu výdajů ve výši =10.209,--Kč. Na 

základě těchto prokazatelných výdajů ZO odpouští nájem za měsíc březen ve výši =6.300,-

-Kč a nájem za měsíc duben bude uhrazen ve zbývající výši =3.909,--Kč. 
 (hlasováno o každé částce samostatně) 

 

13. 2. A) směnnou smlouvu, v rámci které bude uskutečněn převod pozemků mezi obcí 

Olbramice, Prostorná 132, a paní Evou Dvořáčkovou, bytem Šeříkova 615/27, za 

podmínky, že bude zrušeno věcné břemeno užívání pro manžele Josefa a Kristu Grapovy 

na pozemky parc. č. 1773 a 177/3. Zastupitelstvo obce také schvaluje prodej rozdílu 

výměry, který činí 69 m2 v neprospěch obce, paní Dvořáčkové za cenu =200,--Kč/m2, a 

zaplacení této částky nejpozději ke dni podpisu smlouvy.  

 Jedná se o převod parcel oddělených geometrickým plánem číslo 546-32/2010, kde: 

- Nově vzniklý pozemek par. č. 1053/13 k. ú. Olbramice o výměře 122m2 druhu ostatní 

plocha jiná plocha přejde z vlastnictví obce do vlastnictví paní Dvořáčkové; 

- Nově vzniklé pozemky parc. č. 1773 o výměře 11m2 a parc. č. 177/3 o výměře 42m2, 

oba k. ú. Olbramice, přejdou z vlastnictví paní Dvořáčkové do vlastnictví obce. 

B) pověření pro starostu obce Ing. Ladislava Bártu k podpisu této smlouvy. 
                  (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

13. 3. A) Smlouvy o neinvestičních dotacích z rozpočtu obce doporučené grantovou komisí: 

 Název projektu:            Organizátor:    Dotace: 

 Smažení svatodušní vaječiny  Klub důchodců  =5.500,--Kč 

 Pojeďte s námi za kulturou  Klub důchodců  =12.500,--Kč 

 Podpora sportovních aktivit  SDH    =8.000,--Kč 

 Recesní sportovní odpoledne SDH    =6.000,--Kč 

 Rytířské slavnosti v království Slunečnice   =40.000,--Kč 

 Fotbalové soutěže pro všechny TJ Sokol   =18.000,--Kč 

       Celkem   =90.000,--Kč 
(9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 B) Smlouva o neinvestiční dotaci, která nebyla grantovou komisí doporučena, ve které 

bylo SDH požadováno 6.000,--Kč na „Den otevřených dveří“. Nejdříve bylo hlasováno o 

uhrazení celé výše, to nebylo schváleno.           (4 pro, 5 proti, 0 se zdržel),  

Druhým návrhem byl návrh pana starosty na schválení 50%.  Dotace ve  výši =3.000,--Kč 

byla poté schválena.             (6  pro, 0 proti, 3 se zdrželi).  
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C) pověření pro starostu obce Ing. Ladislava Bártu k podpisu těchto smluv. 
     (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

13. 4. žádost ZŠ a MŠ Olbramice, příspěvkové organizace; 

A) zvýšení kapacity mateřské školy ze stávajících 25 na 28 dětí s účinností od 1.9.2011. 

B) zvýšení kapacity školní jídelny z počtu 70 na 90 stravovaných osob s účinností od 

1.9.2011.                (8 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

 

13. 5. hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Olbramice za rok 2010 ve výši 10.909,02Kč. Celá tato 

částka bude použita do rezervního fondu organizace v souvislosti s navýšením cen 

energií.                  (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

13. 6. záměr obce o změně katastrální hranice obce s obcí Čavisovem v důsledku odstranění 

spůlné hranice v rámci prováděného nového mapování obce dle předaného grafického 

podkladu a popisu průběhu navrhované změny obecní hranice, ve kterém bylo navrženo, 

aby v souladu s platnými předpisy byla pro stabilizaci hranic navržena hranice nová, jež 

vede po západní hraně zpevněné komunikace podél levého břehu Polančice. Vzhledem 

k častým změnám koryta Polančice by jinak nebylo možné dosáhnout jednoznačné a 

neměnné katastrální hranice: 

- Parcela č. 916 k. ú. Čavisov by byla sloučena s parcelou č. 1106 v k. ú. Olbramice  

- Parcela č. 914 k. ú. Čavisov by byla sloučena s parcelou č. 1107/1 v k. ú. Olbramice 

- Parcely č. 915 a 704/5 k. ú. Čavisov by byly přečíslovány na parc. č. 1780 a 1781 a 

převedeny do k. ú. Olbramice.  

- Parcela č. 704/1 k. ú. Čavisov by byla rozdělena novou obecní hranicí na dvě části, 

z nichž jedna část pod parc. č. 1782 přešla do k. ú. Olbramice.         
                       (7 pro, 1 proti, 1 se zdržel) 
 

13. 7. měsíční odměny členům zastupitelstva obce v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. 

s tím, že po propočtu se původní výše odměn nemění.                 (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 

14/4 – rozhodlo 

14. 1. o pořízení nového územního plánu obce.   
                   (7 pro, 1 proti, 0 se zdržel) 

 

14. 2. o prominutí penále ve výši =9.503,--Kč paní Bláhové za pozdě uhrazené nájemné. 
        (7 pro, 2 proti, 0 se zdržel) 

 

 

 

16/4 – bere na vědomí 

16.1. kontrolu usnesení minulého zasedání.   

16.2. zamítnutí přihlášky obce do MAS Opavsko.  

16.3. uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí a Smlouvy o věcném břemeni.  
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16.4. protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, která se 

týkala správnosti použití prostředků veřejné finanční podpory poskytnutých ze státního 

rozpočtu a státních fondů v roce 2008 a 2009, tj. 

 A) Autobusový záliv včetně přechodu pro chodce, Olbramice 

 B) Školní zahrada – centrum radosti dětí. 

16.5. oznámení o záměrech televize Local TV Klimkovice.   

16.6. informaci o komplexní rekonstrukci WC a kuchyně v kulturním domě.  

16.7. připravované zvýšení měsíční úplaty pro děti v MŠ a ŠJ.   

16.8. žádost paní Bláhové o posunutí termínu úhrady nájemného k 25. dni v měsíci.  

16.9.  připomínky uvedené v diskusi a odpovědi, které z diskuse vyplynuly: 

A) Fojtová – tlumočila stížnost některých občanů na pomalou práci stavebního úřadu 

v Bílovci – pan starosta odpověděl, že by se měla stížnost vždy konkretizovat, takto 

můžeme jen velmi obecně podat nějaké oznámení, paní Ješková podotkla, že je účinnější 

stěžovat si vždy u patřičného úřadu na nečinnost. 

B) Aujeský – osvětlení na horní části ulice Zahumení – bude dokončeno do podzimu 

letošního roku 

C) Aujeský – oprava zničených šachtic v horní části ulice Zahumení – oprava zbývajících 

šachet bude dokončena v nejbližším vhodném termínu, protože firma je na podzim 

neprovedla. 

D) Bláhová – možnost plynofikace v Janovicích, když je blízko výměník v Josefovicích – pan 

starosta odpověděl, že můžeme podat žádost a zjistit podmínky, ale že pro osm 

obydlených domů se mu předběžná investice jeví jako příliš veliká. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Bárta        Ing. Jaromír Horsinka 

starosta obce         1. místostarosta obce 

 

 
 


