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USNESENÍ  

18. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 11.11.2013 v 17:30 hodin 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ  
 

       

62/18 - schvaluje 

62. 1. Úpravu rozpočtu č. 2/2013: Navýšení příjmů a výdajů o 438.000,--Kč 
          (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

62. 2.  Rozpočet obce na rok 2014 jako vyrovnaný. Příjmy I výdaje ve výši =6.546.000,--Kč  
                      (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

62. 3. Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na 

zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 6.900,--

Kč. Zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje.                                        (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

62. 4. Přijetí dotací do výše 20.000,--Kč včetně jejich podpisu na smlouvách do pravomocí 

starosty, tj. nevyhrazuje si je do své výlučné pravomoci, jak to umožňuje §84 odst. 4 

zákona  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň 

ukládá panu starostovi o všech takto uzavřených smlouvách informovat. V případě, že by 

s přijetím dotací souvisel finanční závazek obce nebo potřeba zástavy majetku či jiný 

obdobný úkon, bude se vyjadřovat zastupitelstvo formou usnesení.  

 

62. 5. Kupní smlouvu, v rámci které bude uskutečněn převod pozemku parcelního čísla 604/2 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 141 m2, mezi obcí Olbramice a panem Josefem 

Konarským, Klimkovická 122, Olbramice. Částka dohodnutá mezi stranami činí 50,--Kč/m2 

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

  

62. 6. Zařazení správního území obce Olbramice do území působnosti Integrované strategie 

území Místní akční skupiny Regionu Poodří na období 2014 – 2020. Schválením zařazení 

do území působnosti ISÚ MAS Regionu Poodří obci Olbramice nevznikají žádné závazky 

vůči MAS.                    (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 

  63/18 – odkládá 

63.1. projednání kupní smlouvy, v rámci které by byl 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, do doby předání potřebných podkladů.                     (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel)   
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    64/18 – ukládá  

64.1. panu starostovi a oběma místostarostům do příštího zasedání ZO prověřit skutečný stav 

zaplocení obecních pozemků u pana Roubala, který požádal o řešení vzájemných 

pozemkových vztahů.                            (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel)  

64.2.   paní Ješkové poslat upozornění na propadlý úsek komunikace před novostavbou RD pana 

V. Nováka.                  (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

     

 

65/18 – bere na vědomí  

65.1. Kontrolu usnesení minulého zasedání, uložené úkoly byly splněny.   

65.2. Přehled hospodaření obce – čerpání rozpočtu za 1-9/2013.   

65.3. informaci o možnosti zřízení stálé autobusové zastávky U kapličky v Janovicích.  

65.4. pořádání rozsvěcení vánočního stromu dne 30.11.2013 

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

 

- p. starosta – zmínil možnost pořádání prvního obecního plesu, na kterém by se mohla 

podílet i příspěvková sdružení obce – Slunečnice a TJ Sokol. 

- p. Martiník – pozvánku na Charitativní koncert, který se uskuteční 8.12.2013 v kostele 

sv. Bartoloměje. Výtěžek bude určen pro zabezpečení příspěvku na pomůcky pro 

postižené dítě. 

 

 

Ing. Ladislav Bárta        Ing. Jaromír Horsinka 

starosta obce         1. místostarosta obce 

 

 


