
                                      U s n e s e n í 
 

z 14. zasedání zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 18. 7.  2012                        

                                               v Klášterci 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zastupitelstvo obce v Olšanech 

   

1. Schvaluje 
     1. Smlouvu na provoz kina v Olšanech na II. pololetí 2012 

     2. Smlouvu o pronájmu pozemků v Doubravském Dvoře 

     3. Poplatek za dopravu a postavení stanu, platnost od 1. 9. 2012: 

         a) občan obce Ol + Kl 400,- Kč/den bez výdělečné činnosti 

         b) místní org. nebo občan Ol + Kl na výdělečnou činnosti 800,- Kč/ den 

         c) občan bez trvalého bydl. Ol + Kl 800,- Kč/den 

        d) občan bez trval. bydl. v Ol + Kl 1.200,-Kč/den na výdělečnou činnost 

        e) organizace mimo obec Ol + Kl 1.200,- Kč/den 

        Před každou dopravou a stavbou stanu i jeho odstranění je povinná záloha ve výši 

        Kč 2.000,- Kč, ze které při vrácení bude odečten příslušný poplatek 

    4. Schválení firmy na realizaci akce “Most + přeložka potoka“ podle výsledku  

       elektronické aukce – Ekozis s.r.o. 

    5. Rozbor hospodaření za I. pololetí 2012 

    6. Schválení žádosti k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu  SFDI pro rok  

        2012 na program „bezpečný přechod“ 

   7. Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č.  

       513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění ve výši Kč 15.000,- Kč a  

       schválení “Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu 

       požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů  

       obcí Olomouckého kraje na rok 2012“ 

   8. Smlouvu o právu provést stavbu mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV- 

       Podmokly, Teplická 874/8 a Obcí Olšany číslo IP -12-8012188-1 

   9. Zvýšení pokladního limitu na Kč 150.000,- Kč 

 10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ  

       Distribuce, a.s. a Obcí Olšany, číslo IP-12.8012188-1 

 

 2. Neschvaluje 

 

3. Bere na vědomí 
     1. Výsledek konkurzního řízení na ředitele ZŠ a MŠ Olšany v Olšanech 

     2. Kino – digitalizace, zkouška v září 

     3. 24. 8. koncert Klášterec ( M. a Š. Rakovi) 

     4. Rozpočtové změny č. 2, 3, 4   

 

4. Ukládá 

 
Ing. Macek František                                                   Ing. Haken Libor               

   místostarosta                                                                   starosta 


