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USNESENÍ 

13. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 16.12.2020 v 17:00 hodin 
ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ  

 

13/46 – schvaluje 
 

13/46.1 rozpočet na rok 2021 jako schodkový, se zapojením financování zůstatku z minulých let 
§8115 ve výši =1.000.000,00Kč, s celkovými příjmy ve výši =11.110.603,00Kč a výdaji ve 
výši =12.110.603,00Kč.      (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

13/46.2 střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2022-2023.  (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

13/46.3 zmocnění pro starostu obce podle § 102 odst. 2 písm. a) s odkazem na ustanovení § 99 
odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů, provést 
rozpočtová opatření v rozsahu časového období od 17.12.2020 do 31.12.2020, v případě 
nepředpokládaných příjmů a výdajů v jakékoli výši.  (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

13/46.4  rozpočet ZŠ a MŠ Olbramice, příspěvková organizace, na rok 2021 jako vyrovnaný, 
s celkovými příjmy a výdaji ve výši 7.600.700,00Kč.  (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

13/46.5 na základě předloženého rozpočtu na rok 2021 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Olbramice, 
příspěvková organizace, ve výši =550.000,00Kč.   (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

           

13/46.6 střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Olbramice, příspěvková organizace pro roky 2022-
2023.         (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

13/46.7 bezúplatný převod drobného majetku, který byl zakoupen do kuchyně ZŠ, jako DDHM 
vedený na účtu 028 v celkové částce 137.891,60Kč a drobný majetek pod stanovenou 
hranicí vedený v operativní evidenci v hodnotě 1.946,89Kč.  (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel)  

 

13/46.8 záměr o prodeji pozemku parc. č. 453 o výměře 199 m2, druh ostatní plocha. 
          (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
  

13/46.9 ceník č. 1/2021 za pravidelný svoz a zneškodňování tuhých komunálních odpadů OZO. 
          (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
            

 

13/47 – neschvaluje 
 

13/47.1 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě týkající se prodeje části parcely č. 1468  
o výměře 60m2 v rámci akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice“, která 
nezohledňuje zákon o obcích.     (0 pro, 7 proti, 0 se zdržel) 

 

13/47.2 pro nedostatečné informace a zdůvodnění příspěvek pro Domov seniorů Klimkovice. 
           (0 pro, 7 proti, 0 se zdržel) 

 

 

13/48 – odkládá 

 

13/48.1 projednání zřízení semaforu na křižovatce ulice Hlavní a Prostorné před budovou ZŠ a MŠ 
Olbramice do doby přítomnosti všech zastupitelů.   (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

      

13/49 – ukládá 

13/49.1 paní Ješkové ve spolupráci s panem Vašíčkem vyřídit povolení pro doplnění osvětlení 
ulice Josefovické. 
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13/49.2 paní Ješkové urgovat u Pozemkového úřadu zřízení značek omezujících průjezdnost 
 hlavní polní cesty na Kamenec. 
 

 
13/50 - bere na vědomí 

 

13/50.1  kontrolu usnesení minulého zasedání,  
 

13/50.2 čerpání rozpočtu, rozpočtové opatření starosty č. 7/2020, stav výše finančních prostředků 
na účtech a v pokladně k 30.11.2020. 

 

13/50.3 rozhodnutí starosty za měsíce březen, duben, květen, říjen a listopad, která se týkala 
prominutí nájmu Hospody pod kaštanem, která musela být uzavřena z důvodu nařízení 
vlády.  

 

13/50.4 návrh rozpočtu SOB na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOB na roky 
2022-2025. 

 

13/50.5  informaci o vypracované studii, která se týká stavebních úprav prodejny smíšeného zboží. 
 

13/50.6  informaci o zadání vypracování studie na úpravu okolí KD a prodejny smíšeného zboží a 
o možnosti získání dotace. 

 

13/50.7  informaci o rekonstrukci elektrorozvodů v kanceláří OÚ a o připravovaných výběrových 
řízení na rekonstrukci přízemí KD a na Bezbariérové WC. 

 

13/50.8  informaci o podání žádosti o dotace na Obnovu části místní komunikace na ulice Dlouhé.  
 

13/50.9  připomínky a náměty uvedené v diskusi a odpovědi, které z diskuse vyplynuly: 
- Zastupitelé: 

Neměli dotazy. 
 

- Občané:  
- Vašíček – Žádost z minulého zasedání na doplnění osvětlení Josefovické ulice – 

pan starosta odpověděl, že máme dvě možnosti, buď vyřídit povolení na 
rozšíření VO v obci nebo umístit samostatný stožár solárního osvětlení. Pan 
Vašíček nabídl, že s vyřízením žádosti o povolení pomůže, stejně jako 
s výkopem pro umístění elektro kabelu, proto bylo rozhodnuto tak, jak je 
uvedeno v bodu 13/49.1.  

- Vašíček – Proč není vybudován záliv u hřiště směrem na Bílovec a jestli se 
počítá s vybudováním kruhového objezdu na křižovatce – pan starosta 
odpověděl, že křižovatka byla včetně zálivů a chodníků budována cca před 10 
lety a projekt přesně určoval, co, jak a kde můžeme postavit, a druhá strana 
před domem pana Bulavy nesplňuje podmínky pro umístění zálivu. Paní 
Ješková doplnila, že v územním plánu je v návrhu opravdu umístění kruhového 
objezdu, ale zatím se s jeho vybudováním ze strany Správy silnic MSK nepočítá. 

- Vašíček – Průjezd auty po hlavní polní cestě na Kamenec – pan starosta uvedl, 
že komunikace stále nebyla z PÚ převedena, a paní Ješkové byl následně 
uložen úkol urgence umístění značek omezujících rychlost vozidel – viz bod 
13/49.2. 

- Vašíček – jak je to s využitím veřejného prostranství u rybníka – pan starosta 
odpověděl, že plocha okolo rybníka je veřejné prostranství, které je veřejnosti 
volně přístupné, rybník je vodní dílo, kde záleží na vlastníkovi, jestli přístup 
povolí. Pan Novák nás písemně dne 22.8.2018 informoval, že se rybník může 
využívat pro bruslení, když bude zodpovědná osoba, která vše po bruslení 
uvede do původního stavu, uklidí polámané hokejky, pet lahve apod. 
 

 
Ing. Ladislav Bárta, starosta obce                    Lumír Martiník, místostarosta obce 
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PŘÍLOHA DOLE NENÍ SOUČÁSTÍ USNESENÍ 
 
 
 
 
Příloha č. 1: 

- Změnit plochy rezervy pro ČOV - TV-R1 vč. navazující rezervy trasy vedení kanalizace 
T-R1 na plochy návrhové; 

- Uvést do souladu podmínky využití ploch v územním plánu s ust. § 18 odst. 5 SZ 
(rozšířit možnost umísťování přípojek IS a účelových komunikací v nezastavěném 
území obce); 

- Prověřit možnost změny plochy z plochy „Z“ u p. č. 1314 na plochu pro bydlení; 
- V rámci komunikační sítě v rozsahu vyznačených ploch rezerv (T-R1) prověřit jejich 

potřebnost. Prověřit zásah navrhovaných veřejných prostranství do stabilizovaných 

ploch rodinných domů. Prověřit dopravní řešení v oblasti u kostela. 

-  

PRODEJ POZEMKŮ 

- Ještě malou poznámku k prodeji pozemků - komunikace Vašíčkovi a Fitlovi. Podle mne 

by případný kupující měl mít nejdříve souhlas všech vlastníků pozemků, ke kterým 

komunikace vede, zda s prodejem souhlasí a pak se teprve může řešit, zda obec tyto 

pozemky-komunikaci odprodá. Můžeme se pak dostat do situace, že když se "domluví" 

5 zastupitelů tak je možné prodat cokoliv, aniž by na to mohli dotčení majitelé nějak 

reagovat a bránit se !!! 

 


