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USNESENÍ  

21. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 22.4.2014 v 17:30 hodin 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ  
 

 

      74/21 – schvaluje 

 

74. 1. Strategický plan rozvoje obce.            (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

74. 2. Záměr o nájmu pozemků parc. č. 1254 druhu trvalý travní porost o výměře 3246 m2 a 

parc. č. 1293, druhu trvalý travní porost o výměře 2887 m2 panu Lukáši Budzelovi, Malá 

strana 71, Olbramice. Nájemce bude oprávněn na pozemcích provozovat zemědělskou 

činnost, bude povinen obhospodařovat pozemky s péčí řádného hospodáře a provádět 

zejména pravidelné kosení.                (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

74.3.  Záměr o nájmu pozemku parc. č. 1338/1 druhu trvalý travní porost o výměře 1352 m2 

paní Barboře Hradské, Smetanova 382, Klimkovice. Nájemce bude oprávněn na 

pozemcích provozovat zemědělskou činnost, bude povinen obhospodařovat pozemky 

s péčí řádného hospodáře a provádět zejména pravidelné kosení. 
                                                     (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 

75/21 – stanovuje 

75.1. v souladu s § 68 odstavec 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, pro příští volební období 2014 – 2018 celkem 9 členů zastupitelstva 

obce.                 (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 

76/21 – pověřuje 

76.1. starostu a prvního místostarostu obce k jednání s firmou EKO-KOM o Smlouvě o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů, protože tak, jak byla předložena, ji zastupitelé 

obce neschválili.                                  (0 pro, 6 proti, 0 se zdržel)  

 

 

77/21 – ukládá 

77.1. paní Ješkové napsat upozornění majiteli rybníka na narušování vzhledu obce, protože 

neudržuje na tomto pozemku pořádek.             (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

77.2. paní Ješkové zjistit možnosti vyřízení koncese, příp. živnostenského oprávnění pro obec 

Olbramice na nákup a prodej alkoholu, které je potřebné pro konání obecních akcí.             
          (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel)  
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78/21 – bere na vědomí  

78.1. Kontrolu usnesení minulého zasedání.   

78.2. Připomínky a náměty uvedené v diskusi a odpovědi, které z diskuse vyplynuly: 

- p. Bílková – oprava vzhledu pohostinství - bude se provádět zateplení budovy včetně 

výměny zbývajících oken. 

- p. Hurník – herní prvky v Centru volného času – pan starosta sdělil, že proběhla revize, 

která u nich nenašla závady.  

 

 

 

Ing. Ladislav Bárta        Ing. Jaromír Horsinka 

starosta obce         1. místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


