
1 

 

USNESENÍ  

20. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 10.3.2014 v 17:30 hodin 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ  
 

 

      69/20 – schvaluje 

 

69. 1. A) Závěrečný účet obce za rok 2013 a celoroční hospodaření obce a to bez výhrad. 
        (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

B)  Inventarizační zprávu včetně dalších účetních záznamů.    
         (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

C) Účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013 na základě 

předložených účetních výkazů: rozvahy, přílohy, výkazu zisku a ztrát. 
          (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

69. 2. A) Hospodaření Základní školy a mateřské školy Olbramice, příspěvkové organizace, dle 

výroční zprávy včetně inventarizační zprávy.            (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

B) Výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Olbramice, příspěvkové 

organizace ve výši =5520,29Kč a jeho převedení do rezervního fondu.  
         (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

C) Účetní závěrku školy sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013 na základě 

předložených účetních výkazů: rozvahy, přílohy, výkazu zisku a ztrát. 
                      (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

69. 3. A) Neinvestiční dotace neziskovým organizacím a občanům z rozpočtu obce:  

 

Žadatel Název projektu Žádaná částka Schváleno 

SDH Zájezd s požární tématikou 20.000,00 20.000,00 

Max. 80% 

nákladů 

 Recesní sportovní odpoledne 5.000,00 5.000,00 

 Celkem 40.000,00 25.000,00 

Slunečnice Aktivní rodina 30.000,00 30.000,00 

 Celkem 30.000,00 30.000,00 

TJ Sokol Sportovní den nejen pro děti 6.000,-- 6.000,-- 

 Sportovní odpoledne  a večer 2.000,-- 2.000,-- 

 Povánoční sešlost s pohybem  

– turnaj ve stolním tenise 

2.000,-- 2.000,-- 

 celkem 10.000,00 10.000,00 

Klub důchodců Divadelní  představení 5.000,00 5.000,00 
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 Vaječina 3.000,00 3.000,00 

 Jednodenní zájezd 10.000,00 10.000,00 

Max. 85% 

nákladů 

 celkem 18.000,-- 18.000,00 

Lucie Martiníková Červnový koncert 4.000,00 4.000,00 

 Adventní koncert 4.000,00 4.000,00 

 celkem 8.000,00 8.000,00 

 Celkem za všechny 102.000,00 91.000,00 

 

Uvedené částky jsou maximální. Dotace podléhá vyúčtování podle skutečných nákladů. 
                   (7 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

 B) zmocnění pro starostu obce k podpisu smluv s jednotlivými žadateli. 
                                                     (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

69. 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8004348, Olbramice, Mohylová mezi obcí 

Olbramice, se sídlem Prostorná 132, Olbramice, jako stranou povinnou a firmou ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, zastoupenou firmou ARPEX MORAVA 

s.r.o., se sídlem Ostrava, Teslova 873/2, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, ke 

zřízení a  vymezení osobní služebnosti zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy.                                   (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

            

69. 5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě na pozemku parc. č. 1304 mezi paní Jindřiškou Buroňovou, trvale bytem Polní 512 

Klimkovice, jako budoucí povinnou a obcí Olbramice, se sídlem Prostorná 132, Olbramice, 

jako budoucí oprávněnou. Hodnota věcného břemene byla dohodnuta ve výši =100,--

Kč/m2 v rozsahu skutečného omezení vlastnických práv stanoveného geometrickým 

plánem.                              (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

       

69. 6. Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby  

č. 9120047189 Olbramice, DTS Klimkovická, mezi obcí Olbramice, se sídlem Prostorná 

132, Olbramice, jako stranou budoucí prodávající a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín IV – Podmokly jako stranou budoucí kupující, pro výstavbu trafostanice na části 

pozemku parc. č. 1267, ostatní plocha o předpokládané maximální výměře do 20m2. 
                            (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

  

69. 7. Smlouvu o spolupráci mezi Sdružením obcí Bílovecka, se sídlem Slezské náměstí 1, 

Bílovec, zastoupené starostou Petrem Klimkem a obcí Olbramice, týkající se zabezpečení 

realizace projektu s názvem „Kulturní centrum v obci – zateplení budovy“, který byl 

zabezpečen z dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.                
                           (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
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69. 8. Kupní smlouvu, v rámci které bude uskutečněn převod pozemku parcelního čísla 1379/2 

ostatní plocha, neplodná půda o výměře 416 m2, mezi obcí Olbramice a Mysliveckým 

sdružením Lubojaty – Olbramice, o.s., zastoupeným panem Stanislavem Šablaturou. 

Částka dohodnutá mezi stranami činí 10,--Kč/m2 plochy.   

 Věcné břemeno služebnosti stezky, tedy chůze přes pozemky parc. č. 1335 a 1379/1 pro 

vlastníka pozemku 1379/2 je zřízeno bezúplatně. 
                                        (6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) 

 

70/20 – souhlasí 

70.1. A) aby žádost o poskytnutí finanční podpory z operačního programu životního prostředí 

v r. 2014 podalo svým jménem občanské sdružení Divous, IČ 26618478, se sídlem 

Jiráskova 853/3, 742 35  Odry, zastoupené hospodářem Ing. Petrem Stupárkem, které 

bude investorem celé akce, název projektu je „ÚSES Olbramice“.   

 B) s realizací opatření – založení prvků ÚSES v k.ú. Olbramice pro realizaci společných 

opatření plánovaných při komplexních pozemkových úpravách. Obsahem záměru je 

založení části regionálního a lokálního biokoridoru na pozemcích obce a jejich následná 

údržba po dobu 2 let. Předpokládaný termín realizace je podzim 2014 – jaro 2015. 
         (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

71/20 – volí 

71.1. pana Zdeňka Langera, bytem Kolonie 111, Olbramice, do funkce přísedícího u Okresního 

soudu v Novém Jičíně pro volební období 2014 – 2017, v souladu s ustanovením § 64 

odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) ve znění pozdějších 

předpisů.                                   (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel)  

 

72/20 – odkládá 

72.1. nabídku paní Bronislavy Machové, bytem Kolonie 113, Olbramice, na odkup jejího 

pozemku parc. č. 1308, druhu orná půda o výměře 1848 m2 v ulici Kolonie do doby 

předložení podkladů týkající se části obecní kanalizace, která je na tomto pozemku 

vedena.                               (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel)  

 

 

73/20 – bere na vědomí  

73.1. Kontrolu usnesení minulého zasedání.   

73.2. Protokol o schválení účetní závěrky a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Olbramice za rok 2013 provedeného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje se 

závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.    

73.3. Protokol o schválení účetní závěrky a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ZŠ a 

MŠ Olbramice. 

73.4. Zprávy z kontrolního výboru SOB týkající se přehledu určených plateb a příspěvků, 

předložené dle § 39 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

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

- p. Nohlová – bude se půjčovat velký stan – ZO rozhodlo, že nebude volně k dispozici. 

- p. Hurník – dle sdělení pana faráře P. Kukioly, nemá dosud adekvátní nabídku ceny 

opravy chodníku kolem kostela. Navrhuje, aby se domluvila schůzka obcí Olbramice a 

Zbyslavice s farností. ZO doporučilo zpracování nové cenové nabídky jako podkladu pro 

jednání. 

- Bílková – protože máme účet vedený u České spořitelny je u nich možné získat dotaci na 

kulturní akci ve výši =5.000,00Kč. Požádáme o patřičný formulář. 

- Zástupci mysliveckého sdružení pozvali vedení obce na každoroční výroční schůzi, která 

se bude konat 29.3.2014 v hasičárně v Lubojatech. 

- pan starosta informoval o výpovědi, kterou podala Ing. m.Mališová s tím, že v nejbližší 

době bude vyhlášeno výběrové řízení. 

 

 

 

Ing. Ladislav Bárta        Ing. Jaromír Horsinka 

starosta obce         1. místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


