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USNESENÍ  

16. zasedání zastupitelstva obce Olbramice konaného dne 26.4.2017 v 17:30 hodin 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ  

 

16/61 – schvaluje 
 

16/61. 1 celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy  
o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Projednání závěrečného účtu se uzavírá 
souhlasem s celoročním hospodařením a to s výrokem bez výhrad. 

                  (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

16/61. 2 účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016 na základě 
předložených účetních výkazů.                           (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

16/61. 3 účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Olbramice, příspěvková organizace 
za rok 2016 na základě předložených povinných výkazů.            (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

16/61. 4 úpravu rozpočtu č. 2, a to navýšení příjmů o 300 000,-- Kč a navýšení výdajů  
o 9 800 000,--Kč zapojením zůstatku z roku 2016, financováním položky 8115 ve výši  
9 500 000,--Kč.                           (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

16/61. 5 A)  Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem jako poskytovatelem a Obcí 
Olbramice jako příjemcem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v maximální výši 33,38%, nejvýše však 300 000,--Kč z celkových skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů na realizaci projektu „Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice“. 

                 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
  B)  přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 

33,38%, nejvýše však 300 000,--Kč z celkových skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů na realizaci projektu „Nový plot kolem ZŠ a MŠ Olbramice“. 

                 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
  C)  Pověřuje starostu obce k projednání a k podpisu této smlouvy.  
                 (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
  D)  Pověřuje starostu k provedení výběrového řízení u akce „Nový plot kolem 

ZŠ a MŠ Olbramice“.              (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

16/61. 6 A)  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. OV/302/i/2016/Ha, mezi 

Moravskoslezským krajem jako budoucím dárcem a Obcí Olbramice jako budoucím 

obdarovaným, kdy budoucí obdarovaný chce vybudovat na části pozemku parc. č. 1503 

ostatní plocha – silnice, jež je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, stavbu „Autobusové 

zastávky Olbramice – Kamenec“.              (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

  B)  Pověřuje starostu obce k projednání a k podpisu této smlouvy.  

                             (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

16/61. 7 A)  Poskytnutí následujících darů dle podaných žádostí ve výši: 
  Linka bezpečí z.s. = 1000,--Kč 
  Záchranná stanice živočichů a Dům přírody Poodří Bartošovice 146 = 1000,--Kč. 
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B)  Poskytnutí neinvestičních dotací dle podaných žádostí ve výši: 
   

název akce pořadatel požadováno návrh Schváleno Kč 

9. ročník Capar ride Šorf Petr  8 000,-- 4 000,--  4 000,-- 

Spolu a aktivně 2017 Slunečnice  30 000,--  30 000,-- 30 000,-- 

Sportovní den pro děti Břežná Hana  8 000,-- 8 000,--  8 000,-- 

Setkání hráčů fotbalu Šorf Daniel  10 000,-- 10 000,--  10 000,-- 

Činnost spolku důchodců Spolek důchodců  17 000,-- 17 000,--  17 000,-- 

Pálení čarodějnic SDH  6 000,-- 6 000,--  6 000,-- 

Činnost oddílu mladých hasičů SDH 10 000,--  10 000,--  10 000,-- 

CELKEM   89 000,--  85 000,-- 85 000,-- 

   

 

       Žádosti, které byly doručeny po 24.4.2017, budou projednány na příštím zasedání.          

                  (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

16/61. 8 Jednací řád zastupitelstva obce s účinností od 1.5.2017. 
                   (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

16/61. 9 opravu komunikace u hřbitova a pana starostu pověřuje k provedení výběrového 
řízení, k projednání, uzavření a podpisu smlouvy o dílo.          (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 
 

16/62 - neschvaluje  
 

16/62.1 záměr prodeje části pozemku parc. č. 1230 manželům Mohylovým. 
          (0 pro, 8 proti, 0 se zdržel) 
 

16/62.2 poskytnutí příspěvku na vymalování hospody paní D. Bláhové. 
         (4 pro, 2 proti, 2 se zdrželi) 
 

16/62.3 odkup spoluvlastnického podílu v rozsahu id. 2/3 na pozemcích parcely č. 1610, 
ostatní plocha, neplodná půda a parcely č. 1612, ostatní plocha, neplodná půda, k.ú. 
Olbramice, obec Olbramice (v části Janovice), v minimální kupní ceně ve výši 35 000,--Kč, 
které k prodeji nabízí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.          

        (0 pro, 8 proti, 0 se zdržel) 

 

16/63 - odkládá k dalšímu projednání 
 

16/63. 1 Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Olbramice o zajištění dopravní 
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast 
Bílovecko, se závazkem obce poskytovat kraji finanční příspěvek na zajištění dopravní 
obslužnosti v dané oblasti po dobu tří let dle dohodnutého podílu kompenzace ve výši 
=0,0558%.                  (0 pro, 8 proti, 0 se zdržel) 

 
16/63. 2 Smlouvu o zřízení služebnosti rozlivu č. SMPOZ30/213/17 mezi Obcí Olbramice 

jako povinným ze služebnosti rozlivu a Povodím Odry, státní podnik, jako oprávněným ze 
služebnosti rozlivu, kdy důvodem zřízení služebnosti je stavba veřejně prospěšné stavby 
s názvem „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad 
Odrou, stavba, stavební akce č. 5578, SO 02“ (poldr), kdy povinný je vlastníkem pozemku 
parc. č. 589, lesní pozemek.              (0 pro, 8 proti, 0 se zdržel) 
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16/64 - ukládá  
 

16/64.1 panu Hurníkovi projednat podrobnější podmínky zadání Studie územního plánu  
s jejím zpracovatelem – Ateliér S2 Český Těšín.           (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

16/64.2 paní Nohlové projednat podrobnější podmínky dalšího využití hasičské cisterny 
LIAZ.                           (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

16/65 - pověřuje 
 

16/65.1 pana starostu k provedení výběrového řízení, k projednání, uzavření a podpisu 
smlouvy o dílo u akce „Dětské hřiště v areálu TJ Olbramice“, na které má obec přislíbenou 
dotace z MMR.                (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

16/65.2 pana starostu k provedení výběrového řízení, k projednání, uzavření a podpisu 
smlouvy o dílo u akce „Oprava sociálního zařízení v mateřské škole v Olbramicích“. 
                          (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

16/66 - bere na vědomí  
 

16/66.1 kontrolu usnesení minulého zasedání. 
16/66.2  rozpočtové opatření č. 1, které bylo provedeno panem starostou.  

16/66.3 čerpání rozpočtu a stav výše finančních prostředků k 20.4.2017. 
16/66.4  informaci o zahájeném dotazníkovém šetření k využití areálu bývalého kluziště. 
16/66.5  připomínky a náměty uvedené v diskusi a odpovědi, které z diskuse vyplynuly: 

- zastupitelé:  
- p. Nohlová pozvala všechny na první ročník „Pálení čarodějnic“ v neděli 

30.4.2017. 
- občané:  

- p. Šorf poděkoval za přidělené dotace na akci Capar Ride, pan Vaněk mu 

vysvětlil stanovisko kulturního výboru, na základě kterého žádost snížilo. 

- P. Šorf se ještě vrátil k neschválenému příspěvku na vymalování hospody. Pan 

Vaněk mu odpověděl, že ve smlouvě je přímo uvedeno, že malování si hradí 

nájemce sám. 

 

 
Ing. Ladislav Bárta        Lumír Martiník 
starosta obce         místostarosta obce 


