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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. 3/2007 vydán dne 15.6.2007.  

4. zasedání zastupitelstva obce Olbramice se 
konalo dne 21.5.2007 v KD  

 

Počet členů ZO: 9, přítomných členů ZO: 9 
Přítomných občanů: 8 
 

Schválilo 
• závěrečný účet obce Olbramice za rok 2006 
s výhradami, na jejichž základě obec přijímá opatření 
č. 2 k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, 
vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření Odborem kontroly Krajského úřadu 
MSK,  (pro 9) 
• hospodaření příspěvkové organizace obce 
Základní škola a mateřská škola Olbramice se 
schodkem ve výši -7.150,26Kč, který bude dorovnán 
z příspěvku obce roku 2007, (pro 9) 
• přijetí dotace z MSK v rámci programu 
„Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2007“ na realizaci projektu 
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Olbramicích“ ve 
výši  = 300.000,--Kč, (pro 9) 
V tomto programu bylo podáno celkem 155 žádostí, 
z toho vyřazených 10. Podpořeno bylo 60, naše obec 
byla na 30.místě. 
• přijetí dotace z MSK z vyhlášeného programu 
„Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních 
komunikacích DSH_6“ na realizaci projektu 
„Chodníkové těleso Olbramice, podél státní silnice 
III/4654… - I.etapa“ ve výši 928.200,--Kč, 
(pro 9) 
V tomto programu bylo podáno celkem 77 žádostí, 
z toho vyřazených 16. Podpořeno bylo 22 žádostí, 
naše obec byla na 3.místě.  
• Vzhledem k dotacím, které obec získala bylo 
nutné vyřešit také otázku finanční, která bude řešit 
podíly obce na výše uvedených investičních akcích. 
Proto zastupitelstvo schválilo přijetí úvěru ve výši 
1.300.000,--Kč s dobou splatnosti 6 let, (pro 9) 
• smlouvu o neinvestiční dotaci mezi Obcí 
Olbramice a Sborem dobrovolných hasičů ve výši 
10.000,--Kč, (pro 9) 
• úpravu rozpočtu č. 2 a to navýšení v příjmech 
o 1.262.200,--Kč a ve  výdajích o 2.562.200,--Kč, 
financování tř. 8 ve výši 1.300.000,--Kč (pro 9) 
• smlouvy pro převod pozemků: 
A) kupní smlouvu mezi Obcí Olbramice a paní 
Jindřiškou Buroňovou, předmětem kupní smlouvy je 
převod pozemku parc.č. 407/7 o výměře 119 m2 – 
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Olbramice do 

vlastnictví obce Olbramice. Zároveň stanovuje cenu za 
1m2, která činí =50,--Kč. 
B) kupní smlouvu mezi Obcí Olbramice a paní 
Renatou Matouškovou, předmětem kupní smlouvy je 
převod pozemku parc. č. 1140 o výměře 47 m2 – ostatní 
plocha, jiná plocha v k.ú. Olbramice do vlastnictví obce 
Olbramice. Zároveň stanovuje cenu za 1m2, která činí 
=50,--Kč.(pro 9) 
•••• smlouvu o zřízení věcného břemene č. VB-
4707-420.12/06 mezi ČEZ Distribuce, a.s., a Obcí 
Olbramice, týkajícího se zřízení energetického zařízení 
na dotčené nemovitosti parc. č. 1091/1 v rámci 
stavebního objektu „SO 420.12 – Venkovní vedení NN 
v km 140,550“ v rámci stavby dálnice  D 4707, (pro 9) 
• firmu Jaromír Mičulka pro realizaci díla 
„Chodníkové těleso Olbramice, podél státní silnice 
III/4654….. - I. etapa“, (pro 9)  
• stavební dozor pro provedení investiční akce 
„Chodníkové těleso Olbramice….I. etapa“ pana Jiřího 
Holečka, (pro 9) 
• provedení vizuálního průzkumu na čištění a 
revizi stavu ležaté kanalizace TV kamerou a pořízení 
kvalitního DVD záznamu podél ulice Hlavní a zjištění 
skutečného stavu kanalizace před zahájením I. etapy 
stavby „Chodníkové těleso …I. etapa“, firmou SEBAK 
spol.s.r.o., včetně cenové nabídky, (pro 9) 
• firmu ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., pro 
realizaci díla „Úprava na MK Zahumení p.č. 1095/1 
včetně odvodnění“. (pro 9) 
 

Vzalo na vědomí 
• stavbu přípojky NN k základnové stanici veřejné 
RDTF sítě „Lhotka – Kamenec – 40m“ pro O2- 
Telefónica a pověřuje starostu k dalšímu jednání a 
zjištění potřebných informací nutných k provedení 
stavby 
• čerpání rozpočtu k 30.4.2007 
připomínky uvedené v diskusi a odpovědi, které 
z diskuse vyplynuly: 
A) p. Mlčoch – požaduje vyřízení snížení rychlosti 
průjezdu motorovými vozidly přes obce na 40km/hod – 
p. Ješková předloží 22.5.2007 p. Mlčochovi všechny 
došlé odpovědi na žádosti na 
úpravu či měření rychlosti 
B) p. J. Buroňová – kontejner 
na velkoobjemový odpad byl 
postaven na pozemku p. 
Buroňové, zůstal po něm 
neuklizený – pan starosta se 



za toto nedopatření omluvil a slíbil, že se to nebude 
opakovat s tím, že příště p. Vřeská zkontroluje, zda 
kontejner stojí správně na pozemku obce.   
C) p. Z. Langer – záchod na hřbitově je otevřen pouze 
v době bohoslužeb – pan 2. místostarosta Lumír 
Martiník upřesnil, že se tak děje proto, aby nám 
přenosný chemický záchod nikdo nezcizil, pro 
srovnání může sloužit to, že jen na několika 
hřbitovech v okolí mají stále přístupný záchod. Stará 
latrína musela být zbourána z nevyhovujících 
hygienických požadavků. 
D) p. R. Jaša – úprava komunikace v lokalitě Ke skále 
– odpověď pana starosty – podle možností bude 
zasypána kamenivem, s její úpravou je počítáno 
v rámci projektu opravy ulice Zahumení  
- veřejné osvětlení v této lokalitě – p. starosta – 
zpracovává se projekt, ale svítit se bude podle 
možností, nejdříve až příští rok, na osvětlení čekají i 
jiné lokality; 
- šířka komunikace v této lokalitě – p. starosta – 
zpevnění bude pravděpodobně užší než v projektu, 
pan Jaša slíbil, že případný zelený pruh kolem svého 
pozemku bude sekat. 
E) p. V. Schubertová – oprava chodníku na Kamenci 

je plánována v šířce pouze 1,5 
metru – p. starosta – zbývající 
zatravněné okraje budou 
pravidelně ošetřovány 
Randaupem. 
 

Vážení občané, zasedání zastupitelstva obce se 
tentokrát uskutečnilo novým, netradičním způsobem, 
a to formou prezentace. Veškerý projednávaný 
materiál, který byl předložen jednotlivým členům 
zastupitelstva obce, si mohli občané zároveň přečíst 
na plátně a tak se seznámit s jeho obsahem. Tuto 
metodu bychom chtěli preferovat i do budoucna, 
neboť si myslíme, že dnešní doba umožňuje díky 
moderní technice bližší kontakt s občany a nabízí také 
možnost lepší informovanosti. Naším cílem je pečlivě 
připravovat odpovědi na veškeré Vaše náměty, dotazy 
a připomínky, a proto Vás žádáme, abyste je nám 
sdělili co možná nejdříve. Chceme předejít tomu, aby 
nezodpovězené dotazy se nepřenášely do dalšího 
zasedání. Možností kde zanechat Vaši připomínku 
máte několik: 
a) osobně na obecním úřadě 
b) písemně do Schránky námětů a připomínek 
upevněnou u hlavních dveří úřadu 
c) písemně do formuláře, který se nachází na 
webových stránkách obce v sekci Návštěvní kniha 
(www.obecolbramice.cz)  

d) přímo na zasedání zastupitelstva obce 
Za všechny Vaše podněty, názory, připomínky, 
dotazy Vám předem děkujeme.  
Ing. Ladislav Bárta – starosta 
 
Informace o opravách obecního majetku 

Veškerou starost o obecní budovy, veřejné 
prostranství apod., má na starosti 2.místostarosta 
Lumír Martiník. Chtěla bych se stručně zmínit o tom, 
co se od počátku roku udělalo a nastínit práce na další 

období. Zednická četa-Fritsch Arnošt, Langer Zdeněk, 
Vlach Jaroslav.  

Oprava 
budovy 
školy,  
oprava 
klubovny TJ 
Sokol, 

oprava dolní aut.zastávky, oprava márnice u hřbitova.  
Také byla potřeba vyměnit a znovu osadit dopravní 
značky. Minulé vedení nakoupilo krátké sloupky, které 
měly být postupně navařeny na sloupy staré. Zjistilo se, 
že tyto jsou již velmi zrezivělé, 
proto musely být znovu 
zakoupeny sloupy včetně objímek 
na dopr.značení nové, které 
vyhovují normám. Seidler 
Svatopluk dává postupně vše do 
souladu.  
Martin Anlauf, Novák Josef jsou brigádníci, kteří mají 

ve své 
náplni 
sekání, 
hrabání, 
kopání. 
V dubnu se 

nejvíce věnovali úpravě terénu na bývalém kluzišti.  
Pan Ulman Josef vypomáhá se 
svým traktorkem především 
k odvozu posekané trávy, 
k převozu různých větších 
předmětů, které naše mládež 
přenáší tam, kde nepatří. Pomocí 

obecní sekačky udržuje fotbalové hřiště a ostatní větší 
travnaté plochy.  
Záměry v nejbližším období? 

Z této fotografie je patrné, že 
„malíři“ chtěli ukázat svou 
fantazii. Jistě nám dáte za 
pravdu, že si vybrali nevhodný 
objekt. Proto nezbude nic 
jiného, než tato dílka 

přemalovat. O to se v současnosti pokouší 
Petr Bednár. Na řadu přijde rovněž 
márnice, kterou chceme barevně sladit 
s okolím. Pak se budou brigádníci již 
věnovat drobným opravám a šetřit síly na 
rekonstrukci hasičské zbrojnice. Práce 
s výstavbou chodníku podél ul. Hlavní započne 
18.června 2007. Současně bude provedena oprava 
kanalizace, která vede přímo pod chodníkovým 
tělesem. Proto žádáme občany, aby v průběhu stavby 
dbali větší opatrnosti v důsledku většího pohybu aut, 
stavebních hmot a pracovníků firmy. Za Vaši toleranci 
děkujeme.  Regína Vřeská 


