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USNESENÍ 

3. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 13.3.2023 v 17:00 hodin 
ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ  

 

3/12 – schvaluje 
 

3/12.1 účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Olbramice, příspěvková organizace za rok 
2022 na základě předložených povinných výkazů.   (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel)  

 

3/12.2 účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2022 na základě předložených 
účetních výkazů.             (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

3/12.3 závěrečný účet obce za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce. Projednání závěrečného účtu se uzavírá souhlasem s celoročním hospodařením  
a to s výrokem bez výhrad.       (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

   

3/12.4 záměr o prodeji obecního pozemku parc. č. 1316 druhu zahrada o výměře 63m2, který je 
zapsán na KÚ Olbramice, obec Olbramice pro LV č. 10001. (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

3/12.5 záměr o prodeji části obecního pozemku parc. č. 228, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
který je zapsán na KÚ Olbramice, obec Olbramice pro LV č. 10001, ze které byla g.p.  
č. 762-21/2021 oddělena část parcely č. 228/2 o výměře 16m2. (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

3/12.6 záměr o nájmu – pachtu obecních pozemků parc. č. 1305/5, 1305/6, 1305/8, vše orná 
půda, které jsou zapsány na KÚ Olbramice, obec Olbramice pro LV č. 10001. 

          (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

3/12.7 Řád veřejného pohřebiště obce Olbramice.   (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

3/12.8 podle § 80 odst.1 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu, určeného na podporu 
zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce. 
Plnění bude poskytováno v souladu s §80 odst 2, zákona o obcích, tedy za obdobných 
podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce.                          
                   (8 pro, 0 proti, 1 se zdržel - Teichmannová) 

 

3/12.9 podle § 81 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členovi 
zastupitelstva obce cestovní náhrady, která mu náleží v souvislosti  s výkonem jeho 
funkce. Cestovní náhrady jsou stanoveny ve výši a za podmínek stanovených právními 
předpisy platnými pro zaměstnance obce a v jejich mezích.  

                   (8 pro, 0 proti, 1 se zdržel - Teichmannová) 

 

 

3/13 – neschvaluje 
 

3/13.1  změnu programu dnešního zasedání ZO.  
            (3 pro – Bulava, Dedek, Vašíček, 6 proti, 0 se zdržel) 
 

3/13.2  žádost o směnu pozemků - obecní parcely číslo 228/2 za pozemek paní M. Vlčkové 
parcelní číslo 219/2, oba o výměře 16m2.    (0 pro, 9 proti, 0 se zdržel) 

 

3/13.3.  záměr o prodeji pozemku parc. č. 228/3 o výměře 23m2.  
                   (1 pro - Bulava, 7 proti, 1 se zdržel - Vašíček) 
 

 

 

 



2 

 

 

 

3/14 – odkládá k dalšímu projednání 
 

3/14.1  Smlouvu č. 18203 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou 
mezi obcí Olbramice a firmou SmVaK Ostrava a.s. na další zasedání ZO. Smlouva bude 
dále projednána dle připomínek zastupitelů.    (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 
 

3/15 – ukládá 
 

3/15.1  panu Bulavovi dohledání rodinných historických materiálů týkajících se studny u domu 
č.p.  140 paní Michaely Vlčkové.  

 

3/15.2  panu Dedkovi, jako předsedovi kontrolního výboru, zjistit podmínky a možnosti umístění 
doručovacích boxů (ZET BOXY – zásilkovna, balíkovna apod.) v obci. 

  
3/15.3  paní starostce rozeslání platného Strategického obce zastupitelům a zastupitelům 

seznámení se s tímto dokumentem.   
 

 

3/16 – bere na vědomí 
 

3/16.1  kontrolu usnesení minulého zasedání, kontrolu provedla paní Ješková a sdělila, že žádné 
úkoly sice nebyly uloženy, ale přítomné informovala o vyřízení žádosti občanů dolní části 
ulice Dlouhá na omezení rychlosti a zhotovení zpomalovacího prahu, která byla 
projednána s Policií ČR, která zde umístění prahů nedoporučila a bylo dohodnuto jiné 
řešení. 

 

3/16.2  čerpání rozpočtu, stav výše finančních prostředků na účtech a v pokladně k 28.2.2023.  
 

3/16.3.  žádost pana Igora Vrchlabského s tím, že je zařazen do dokumentace pro další změnu 
územního plánu obce, o termínu zahájení změny zatím nebylo uvažováno. Pokud bude 
požadovat rychlejší projednání, musí pořízení změny zaplatit. O požadované změně 
druhu pozemku nepřísluší rozhodovat zastupitelstvu obce, to je v pravomoci stavebního 
úřadu.  

 

 Následující informace paní starostky: 
 

3/16.4   se SmVaKem bylo svoláno jednání týkající se projednávání podmínek stavby vodovodu 
na ulici Josefovické, jehož výstavbu SmVaK podmiňuje stavbou redukční šachty na ulici 
Zahumení a přeložky, které by na své náklady provedla obec a SmVaK vybudoval. Proto 
byla zaslána smlouva na přeložku – viz bod 3/14.1. Podpisem této smlouvy je podmíněno 
vydání stavebního povolení na výstavbu nové části vodovodu, se kterým souvisí i další 
problémy při výstavbě v ulicích Kolonie a Polní.  

 
3/16.5  dnes bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu prodejny. Zároveň probíhá projektová 

příprava na rekonstrukci poškozené kanalizace na ulici Prostorné, která se dotkne  
i opravy odvedení odpadních vod z prodejny. 

 

3/16.6   připravujeme projektovou dokumentaci pro nový chodník od kostela po ulici Vrchpolí. 
Jeho součástí bude i osvětlení a dokumentace musí být v souladu s plánovanou opravou 
propustku na silnici, kterou připravuje Správa silnic. Na tuto stavbu bychom rádi podali 
žádost o dotace. Co se týče stávající zastávky, ve spolupráci se SPŠ stavební v Ostravě 
byla zadána vizualizace její modernizace studentům jako soutěž o nejlepší návrh. 

 

3/16.7   byla oslovena projektantka na přípravu projektové dokumentace na doplnění a rozšíření 
veřejného osvětlení v obci. Změny se týkají osvětlení nového chodníku, doplnění 
osvětlení vedle Centra volného času a u pana Augustina u křižovatky ulic Malá strana  
a Klimkovická a horní části ulice Dlouhé za hřbitovem.   
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3/16.8   připravovanou PD pro úpravu nové části ulice Kolonie, kde budou pravděpodobně 

položeny žlaby, a komunikace upravena a zpevněna tak, aby byly dešťové vody zaústěny 
do kanalizace. 

 

3/16.9 co se týče nového hřbitova, byla provedena reklamace kolumbárií. 
 
3/16.10 Den obce se uskuteční 26.8.2023, paní starostka požádala zastupitele, aby počítali s tímto 

termínem při plánování svých dovolených. Na Obecní ples, který se má konat 17.3. jsou 
vyprodány vstupenky. 

 

3/16.11 před koncem roku byla provedena výměna digestoře v hospodě požadované od března 
2021. Zároveň čekáme na ocenění výměny dveří na terasu, které netěsní, a proto zde 
dochází k velkému úniku tepla. 

 
3/16.12  připomínky a náměty uvedené v diskusi a odpovědi, které z diskuse vyplynuly: 
 

- Zastupitelé:  

- Vašíček – Strategický plán by měl být dán občanům k diskusi, aby se mohl 
upravit podle jejich požadavků a námětů. Břežná – mohl by se ke konci každého 
roku vyhodnotit. Hurník – při zpracovávání námětů si musíme zejména ujasnit, 
jak velkou chceme mít obec a s tím související možný počet obyvatel. Posléze 
bylo domluveno, že paní starostka tedy rozešle všem zastupitelům stávající 
platný plán, zastupitelé se s ním do příštího zasedání seznámí a budou do 
podzimu průběžně sbírat podněty  - viz bod 3/15.3 usnesení. Před koncem roku 
by byla na toto téma svolána moderovaná beseda s občany. 

 

- Dedek – bylo-by dobré přesunout popelnice od kapličky za zastávku u hřbitova, 
aby nebyly tak vidět a esteticky nerušily v blízkosti kapličky. Paní starostka 
odpověděla, že jejich umístění můžeme pořešit při dostavbě chodníku. 

-  

- Dedek – Běžecký klub jako každoročně pořádá Den země, ten by se uskutečnil 
den před odvozem velkoobjemového sběru, který je naplánován na 15.4.2023. 
Požádal o návrhy kterou lokalitu by měli vyčistit, a o předání pytlů pro sběr. 

 

- Nehudek – hasiči budou pořádat sběr železa a bylo domluveno, že kontejner 
bude také přistaven v rámci sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
pořádaného obcí ve spolupráci s OZO.  

 

- Občané:  
- nebyly dotazy ani připomínky 

 

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