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USNESENÍ 

2. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 19.12.2022 v 17:00 hodin 
ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ  

 

2/10 – schvaluje 
 

2/10.1 rozpočet ZŠ a MŠ Olbramice, příspěvková organizace, na rok 2023 jako vyrovnaný, 
s celkovými příjmy a výdaji ve výši 9.720.500,00Kč.  (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel)  

 

2/10.2 na základě předloženého rozpočtu na rok 2023 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Olbramice, 
příspěvková organizace, ve výši =1.150.000,00Kč.   (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

2/10.3 střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Olbramice, příspěvková organizace pro roky 2024-

2025.                     (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
   

2/10.4 rozpočet obce na rok 2023 jako vyrovnaný, s celkovými příjmy a výdaji ve výši 

=15.746.800,00Kč.       (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

2/10.5 střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2024-2025.   (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

2/10.6 zmocnění pro starostku 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 19.12.2022 do 31.12.2022, v případě 
nepředpokládaných příjmů a výdajů v jakékoli výši.  (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

2/10.7 A) finanční dar na provoz pro Záchrannou stanici a Dům přírody Poodří v Bartošovicích ve 
výši =5000,--Kč.         (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 B) uzavření smlouvy a Darovací smlouvu na provoz pro Záchrannou stanici a Dům přírody 

Poodří v Bartošovicích ve výši =5000,--Kč.     (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

 C) pověřuje starostku obce k projednání a k podpisu smlouvy. (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

2/10.8  A) individuální dotace pro spolky na rok 2023 dle podaných žádostí ve výši: 
 

  2023 schváleno 

Termín 
akce Název žádost  Návrh FV ZO 

  TJ Olbramice 

  Činnost oddílu fotbalu v roce 2023 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

  Činnost BK v roce 2023 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

 
CELKEM TJ Olbramice 90 000,00 90 000,00 90 000,00 

  Slunečnice Olbramice, z. s. 
 

  Spolu a aktivně 2023 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

  CELKEM Slunečnice 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

  
 

  Činnost kroužku mladých hasičů 2023 87 500,00 87 500,00 87 500,00 

  Celkem SDH Olbramice 87 500,00 87 500,00 87 500,00 

  Celkem  individuální dotace 217 500,00 217 500,00 217 500,00 

           (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
  

 B) uzavření smluv o individuálních dotacích s tím, že budou podepsány až v roce 2023  

a budou kryty rozpočtem roku 2023.     (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

 C) pověřuje starostku obce k projednání a k podpisu smluv. (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
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2/10.9 A) uzavření Dodatku č. 2 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování pečovatelských služeb 
ze dne 27.9.2019, který se týká změny čl. 3 odst. 1. Příspěvek bude poskytnut ve výši 
=85,--Kč za každou hodinu ve smlouvě uvedené činnosti.  (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 B) pověřuje starostku obce k projednání a k podpisu Dodatku č. 2.  
          (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

2/10.10 převod volných peněžních prostředků obce na termínovaný vklad dle výsledků výběrového 
řízení, které provedl finanční výbor.     (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

2/10.11 výpočet kalkulace cen stočného na kalendářní rok 2023 dle zákona č.274/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.         (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

2/10.12 příspěvek obce na tvorbu webu a loga Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK 
(Hluk) v celkové částce 1945,00Kč (= 2,71Kč/ občan).  (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 
 
 

2/11 – bere na vědomí 
 

2/11.1  kontrolu usnesení minulého zasedání, uložený úkol ohledně zmapování vyššího 
zhodnocení volných finančních prostředků obce na bankovním trhu finančním výborem 
byl splněn – viz bod 2/10.10.  

 

2/11.2  čerpání rozpočtu, stav výše finančních prostředků na účtech a v pokladně k 30.11.2022  
a rozpočtové opatření č. 7/2022 provedené starostkou obce – přijetí a výdej průtokové 
dotace pro ZŠ a MŠ Olbramice ve výši 856.186,00 Kč, navýšení příjmů o DPH ve výši 
=80.000,00 Kč a výdaje na výměnu kotle v hospodě o 50 tisíc a VO 30.000,00 Kč. 

 

2/11.3.  návrh rozpočtu SOB za rok 2023. 
 

 Následující informace paní starostky: 
 

2/11.4   na základě požadavku nájemců prodejny, proběhne plánovaná rekonstrukce v omezeném 
rozsahu, tedy nebude měněna vnitřní dispozice prodejny. Projektant připraví zákres změn 
podle připomínek a požadavků. 

 

2/11.5   tento týden bude provedena dlouhodobě požadovaná výměna digestoře v hospodě, ve 
které byla také na počátku měsíce provedena výměna plynového kotle, radiátoru,  
a vyvložkován komín. 

 

2/11.6   OZO pro příští rok navyšuje ceny odvozu odpadu, ale zatím je náš koeficient dostatečný  
a nenavrhujeme proto zvýšení místního poplatku. 

 

2/11.7   od příštího roku máme nového dodavatele elektřiny pro 7 odběrných míst, protože firma 
Amper Market končí svoji činnost. Novým dodavatelem je firma ČEZ-S.  

 

2/11.8   13.12.2022 byl vydán kolaudační souhlas na stavbu nového hřbitova, Zbyslavice poté 
uhradily svou polovinu nákladů. Krajský úřad bude požádán o schválení Hřbitovního řádu 
a teprve poté bude možné na hřbitově pohřbívat.  

 

2/11.9   obecní ples je plánován na pátek 17.3.2023. 
 

2/11.10 informaci paní Ješkové o žádosti občanů o umístění retardéru ve spodní části ulice 
Dlouhé, kdy z provedeného šetření ve spolupráci s DI Policie ČR vyplývá, že instalování 
zpomalovacích prahů není v dané oblasti vhodné, a proto bude požádáno o stanovení 
úpravy dopravního značení na omezení rychlosti v daném úseku. 
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2/11.11  připomínky a náměty uvedené v diskusi a odpovědi, které z diskuse vyplynuly: 
 

- Zastupitelé:  

- Vašíček – Doplnění veřejného osvětlení – je připravováno doplnění osvětlení  
v uličce u hřiště a na výjezdu z Malé strany u pana Augustina. 

 

- Dedek – proč se nesmí v Olbramicích solit komunikace – protože jsme v prvním 
pásmu chráněného přírodního parku Oderské vrchy. 

 

- Občané:  
- Nohlová – dotaz na pravomoce obce v oblasti ovzduší, kdy někteří občané topí 

pevnými palivy v nevyhovujících kotlích – účinnost vyhlášky na kontrolu  

a registraci topenišť byla posunuta o dva roky a i poté bude kontrolu vykonávat 

obec s rozšířenou působností, tedy Magistrát, odbor ochrany životního prostředí. 

 
 
 
 
 
Ing. Petra Teichmannová, v.r     Ing. Pavel Hurník, v.r. 
starostka obce              místostarosta obce      
 
 
 


