Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Olšany, konaného dne 7. 9. 2016
v Olšanech
------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce v Olšanech
1. Schvaluje
2. Opravu střechy na hospodářské budově čp. 115, cenová nabídka 52.370,- Kč
3. „Obecně závazná vyhláška Obce Olšany č. 2/2016 o nočním klidu“
4. „Obecně závazná vyhláška Obce Olšany č. 3/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 1/2002 o podmínkách a organizaci hřbitovních služeb na veřejném
pohřebišti Řád veřejného pohřebiště ze dne 26. 6. 2002
5. „Řád veřejného pohřebiště Obce Olšany“
7. „Dodatek č. II“ firma AGPOL s.r.o. akce „Chodníky Olšany a Klášterec“
8. „Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku“, firma OP papírna, s.r.o.,
Olšany 18
9. Smlouva o zemědělském pachtu mezi Obcí Olšany a Zdeňkem Joklíkem, Olšany čp. 4
p. č. 860/5 o výměře 5288 m2, p. č. 821/34 o výměře 1886 m2 k. ú. Olšany
nad Moravou
10. Pachtovní smlouva č. 949/2016 mezi Obcí Olšany a Bludovskou a.s., Špalkova 156,
Bludov p. č. 222/1 3576 m2, p. č. 412/1 7615 m2 a 412/6 2723 m2
11. Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Olšany dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a současně schvaluje podání žádosti o pořízení Změny č. 2 územního plánu
Olšany dle § 6 odst. 1 písm. c) u obce s rozšířenou působností, u Městského úřadu
Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
12. Smlouvu o dílo na akci odborné učebny a bezbariérovost v ZŠ Olšany –
cena 199.900,- Kč s firmou B&D Project
13. Zprostředkovatele dotace na akci výstavby odborných učeben a bezbariérovost v ZŠ
Olšany – firma RENARDS, varianta č. 1 za cenu 151.250,- Kč

2. Neschvaluje
1. Koupi bytu v Doubravském dvoře ve vlastnictví ÚZSVM za cenu 86.000,- Kč
(předkupní právo)
6. Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Obce Olšany p. č. 224/2 trvalý travní porost,
k. ú. Olšany nad Moravou

3. Bere na vědomí
1. Rozpočtové změny č. 5, 6
4. Ukládá

Brokeš Ladislav
místostarosta

Ing. Janderka Aleš
starosta

