Číslo 2/2007
/2007

obce Olbramice

----------------------------------------------------------------3. zasedání zastupitelstva obce Olbramice se
konalo dne 19.3.2007 v KD
Počet členů ZO: 9, přítomných členů ZO: 9
Přítomných občanů: 14

Schválilo

dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Olbramice, příspěvková
organizace, jehož nedílnou součástí je příloha č.1 –
Předávací protokol. Tato změna se týká změny
názvu z důvodu přechodu naší obce z okresu Nový
Jičín do okresu Ostrava-město, upřesnění hlavního
účelu a předmětu činnosti organizace a vymezení
majetku zřizovatele. (9 pro)

dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjče, uzavřené
mezi obcí Olbramice jako půjčitelem a Základní
školou a mateřskou školou Olbramice, příspěvková
organizaci jako vypůjčitelem. Důvodem této změny
je předání hmotného majetku do správy příspěvkové
organizace. (pro 9)

I. úpravu rozpočtu a to navýšení v příjmech i
ve výdajích ve výši +1.796,00Kč. (pro 9)

smlouvy o neinvestiční dotaci s:
Římskokatolickou farností Olbramice 50.000,00Kč,
TJ Sokolem Olbramice na výši 15.000,00Kč,
OS Slunečnice na výši 10.000,00Kč a zároveň
pověřilo starostu obce k podpisu těchto smluv.
(pro 9)

Smlouvy s organizacemi týkající se stavby
„Chodníkové těleso Olbramice – část 1“ (pro 9)

cenové předpisy obce:
č. 1/2007 – poplatky za pronájem hrobových míst a
č. 2/2007 – ceník služeb a sankcí místní knihovny
přičemž se ceny nemění.
č. 3/2007 – pravidla pro uplatňování ceníku za
pronájem KD a to takto:
1.
Místní organizace a sdružení pořádající
kulturní, sportovní a jiné společenské akce pouze
pro své členy – sleva za pronájem ve výši 100%
2.
Místní organizace, sdružení a organizátoři
z obce pořádající kulturní, sportovní a jiné
společenské akce pro širokou veřejnost, na které
bude vstup volný – po předložení žádosti sleva za
pronájem ve výši 100%
3.
Místní organizace, sdružení a organizátoři
z obce – pořádající kulturní, sportovní a jiné
společenské akce na

nichž bude vybíráno vstupné /pevné, dobrovolné/ cena za pronájem bude činit 1/2 celkových nákladů
4.
Ostatní nájemci – dle aktuálních cen.
(pro 9)

Stanovisko k budování inženýrských sítí pro
nové stavebníky v tomto znění:
„Obec Olbramice se nebude finančně ani jiným
způsobem podílet na vybudování inženýrských sítí –
voda, plyn, elektřina, kanalizace k novým stavebním
parcelám, které jsou určeny k zástavbě v souladu
s územním plánem.
Obec se může, bude-li to v zájmu obce, spolupodílet na
nákladech spojených s vypracováním projektové
dokumentace“. (8 pro, zdržela se p. Fojtová)

Petici proti diskriminaci obyvatel venkova
vydanou Spolkem pro obnovu venkova, jehož je obec
Olbramice členem. (9 pro)

Neschválilo

členství ve Svazu měst a obcí ČR. (9 pro)

navýšení měsíční odměny členům ZO od
1.1.2007 dle nařízení vlády č. 614/2006

Vzalo na vědomí



čerpání rozpočtu k 28.2.2007
vnitřní předpis obce č. 1/2007 – Organizační
řád

starosta dále informoval o zadání zpracování
projektové dokumentace k územnímu řízení na
vybudování místní komunikace – prodloužení ulice
Zahumení (nová zástavba)

připomínka p.Vaňka (člena ZO) se týkala
lepšího informování o pracovních schůzkách
zastupitelstva, jejichž termíny mu nebyly známy.
Starosta připomenul všem členům ZO, že pracovní
schůzky se konají vždy první pondělí v měsíci od
18.00hodin. Účast na těchto neformálních setkáních je
dobrovolná.

Připomínky občanů

připomínky uvedené v diskusi
Pan Kovalík – situaci na Kamenci bude řešit osobní
schůzkou se starostou
Mgr. Hrušková – upozornila na padající cihly z římsy
pod střechou školy a nevyhovující betonových chodník.
Starosta odpověděl – než dovolí počasí stavebním
pracím, bude průchod kolem budovy školy uzavřen,
poté budou cihly oklepány a chodník bude proveden ze
zámkové dlažby.
Pan Strašík vznesl dotaz, zda bude provedena oprava
stávající ulice Zahumení. Starosta oznámil, že na tuto
část se rovněž nechává zpracovávat projektová

Zpravodaj vydává Obecní úřad Olbramice. Příspěvky můžete podávat nejpozději do 20.dne v měsíci osobně, poštou nebo elektronicky na
e-mail:starosta@obecolbramice.cz, tel. 556 420 676, tel. a fax 556 421 734. Uvítáme dopisy, názory a podněty čtenářů, stejně tak ohlasy na
články, které byly ve Zpravodajích otištěny. Předem děkujeme všem přispívatelům. Výtisk č. 2/2007 vydán dne 5.4.2007.

dokumentace včetně odvodnění, na základě které
pak proběhne výběrové řízení.
Pan Strašík upozornil na parkující nákladní vozidla u
hřbitovní zdi. Řešení budou obeslání majitelé
s upozorněním na poškozování místní komunikace.
Pan Bílek - vznesl připomínku, proč byl odvezen
velký kontejner u hřbitova vy měněn za malý.
Starosta oznámil, že tento způsob si zastupitelé
odsouhlasili na pracovní schůzce hlavně z důvodu,
že do původního se ukládal odpad, který tam nepatřil
(koberce, ledničky), byl vyvážen 3-4krát ročně.
Nový, menší, zavírací se bude vyvážet 1krát týdně.
Po roce provozu bude systém vyhodnocen a pak buď
současný kontejner zůstane nebo se vrátí
k původnímu.
Informace o podaných žádostech na dotace
1)
V první polovině měsíce února jsme podali
žádost na investiční dotaci z Moravskoslezského
kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
MSK 2007 s názvem projektu „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice v Olbramicích“. Cílem projektu
je celková oprava objektu, který je v havarijním
stavu. Jedná se hlavně o opravu sedlové střechy a
podlahy v podkroví. Rekonstrukcí objektu dojde
k vybudování klubovny pro členy spolku se
sociálním zařízením.
2)
21. března jsme zpracovali žádost o
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu MSK
z programu Zvyšování pasivní bezpečnosti na
pozemních komunikacích s názvem
projektu
„Chodníkové těleso Olbramice, podél státní
silnice III/4654 včetně autobusové zastávky na
státní silnici III/46414 – I.etapa“.
Na tento úsek je zpracována projektová
dokumentace a vydáno pravomocné stavební
povolení. Vzhledem k tomu, že celkové náklady na
celý chodník jsou pro naši obec značně vysoké,
rozhodli jsme se tuto stavbu rozdělit na několik
částí. Záměrem obce je tedy vybudovat nejdříve I.
etapu v nejvíce frekventované části obce a to úsek
od místní hospody až po prodejnu Jednoty.V rámci
této stavby budou zřízeny dva nasvětlené přechody
pro chodce – první jako příchod od autobusové
zastávky u dětského hřiště k chodníkovému tělesu,
druhý bude sloužit pro bezpečný přechod
komunikace k hlavnímu vchodu budovy základní a
mateřské školy.
3)
K 31. březnu jsme podali žádost o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na zpracování
projektové dokumentace na akci „Autobusový záliv
včetně přechodu pro chodce“.
V podstatě se jedná o pokračování projektu na
chodníkové těleso. Cílem této projektové
dokumentace je vybudovat na autobusových
zastávkách BUS zálivy (směr na Bílovec, směr na
Zbyslavice), dále pro bezpečný pohyb mezi
autobusovými zálivy chodníkové těleso a zřídit
přechod pro chodce na křižovatce s bezbariérovou
úpravou a jeho speciálním nasvětlením.

4)
Také jsme využili možnosti k 30. březnu podat
žádost o poskytnutí dotace v rámci Podpory obnovy
venkova z Ministerstva pro místní rozvoj na akci
s názvem „Rozšíření dřevěných prvků v Centru
volného času“. Naším záměrem je rozšířit dřevěné
zahradní centrum o další prvky pro kreativní a napínavé
hry v bezpečném prostředí. Praxe totiž ukázala, že toto
místo je neustále navštěvováno nejen dětmi a
dospělými z naší obce, ale rovněž z širokého okolí.
Finanční bilance plánovaných akcí
Název akce

Dotace v Kč

%

Vlastní zdroje
v Kč

%

1.Hasičárna
2.ChodníkI.etapa
3.Aut.zálivchodník
4.Průlezky

300.000,00
928.200,00

46,2
39,0

350.000,00
1.451.800,00

53,8
61,0

97.500,00

75,0

32.500,00

25,0

294.000,00

70,0

126.000,00

30,0

Jak dalece budeme úspěšní s našimi žádostmi jak o
dotace na investiční akce tak o dotaci na projektovou
dokumentaci Vás budeme v příštím čísle informovat.

Statistika obyvatel
Narození v roce 2006:
Frenzelová Karolína, Piškula Radovan,
Urbišová Gabriela, Bajgerová Tereza,
Predikant Michal, Neuwirth Přemysl
Přírůstky narozením
6
Ženy
Přírůstky přistěhováním 13
Muži
Úbytky úmrtím
3
Celkem k 31.12.2006
Úbytky odstěhováním
4
Z toho děti do 15let

276
287
563
97

Přehled pro srovnání
Rok
Počet obyvatel
2002
539
2003
538
2004
548
2005
551
2006
563
k 2.4.2007
565

Jubilanti
KVĚTEN 2007
VLACH Jaroslav
LANGROVÁ Jana
HURNÍK Pavel
ČERVEN 2007
PIŠKULA Karel

65 let
60 let
60 let
60 let

NOVÁ POBOČKA REJSTŘÍKU TRESTŮ
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 20. února 2007 byla

v prostorách Krajského soudu v Ostravě, Sokolská
935/16, Ostrava, otevřena pobočka Rejstříku trestů.
Výpis z rejstříku trestů mohou občané na pobočce
vyřídit na počkání v níže uvedených úředních
hodinách.
Pondělí – pátek
8.00 - 12.00
12.30 - 15.30
JUDr. Věra Dostálová, v. r., ved. odboru vnitřních věcí

Pozn. Pro ty, kteří nespěchají, zůstává nadále možnost
požádat o výpis z rejstříku trestů prostřednictvím
matriky Městského úřadu Klimkovice.

