
 

 

 

 

 

 

        U s n e s e n í 
z 23. zasedání Zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 7. 12. 2020 
                                              v Olšanech   
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Zastupitelstvo obce v Olšanech 
 

 
1. Schvaluje 
 

 
1. Plán inventur na rok 2020. 
2. Rozpočtové provizorium na rok 2021, rozpočtová pravidla. 
3. Žádost ZŠ a MŠ Olšany o vyřazení DHM dle seznamu. 
4. Dodatek č. 1 ke stanovám Svazku obcí regionu Ruda. 
5. Přílohu č. 2 ke smlouvě č. 50890035mezi Obcí Olšany a firmou SUEZ CZ a. s. – cenová   

ujednání. 
6. Smlouvu mezi Obcí Olšany a firmou Tomero č. OLŠ/39/2019 – účelem je provedení ZŠ      

Olšany – schody, zábradlí, cena 9.389 Kč bez DPH. 
7. Smlouva mezi Obcí Olšany a firmou Tomero č. OLŠ/36/2019 – účelem je provedení ZŠ   

Olšany – interiérové úpravy, cena 43.943 Kč bez DPH.  
8. Smlouva mezi Obcí Olšany a firmou Tomero č. OLŠ/40/2019 – účelem je provedení ZŠ   

Olšany – oprava dveří, cena 35.720 Kč bez DPH. 
10. Schválení smlouvy o pojištění obecního majetku mezi Obcí Olšany a Generali Pojišťovna 

a. s.  
11.  Schválení kupní smlouvy mezi Obcí Olšany a p. Janem Žiškou na nákup objektu kina a   

domu  č.  p.  2  v k. ú. Olšany nad Moravou, cena 3. 000.000 Kč. 
12. Smlouvu o zajištění organizace výběrového řízení mezi Obcí Olšany a poskytovatelem   

ALNIO Group s. r. o. předmětem smlouvy je zajištění výběrového řízení na projekt Obec 
Olšany – sběrná místa a kontejnery, cena 39.000 Kč s DPH.  

13. Cenovou nabídku na projekt „Stavební úpravy domu č. p. 2 a stavby občanského 
vybavení spojené s vytvořením bytového domu s deseti bytovými jednotkami, na 
parcele p. č. st. 5/1 a p. č st. 5/5 v k. ú. Olšany nad Moravou“. 

15. Záměr budoucího prodeje či směny části pozemku p. č. 882/8 v k. ú. Olšany nad 
Moravou. 

16. Schválení nejvýhodnější nabídky – firma Ekozis s. r. o. Zábřeh - výběrové řízení na 
zpevněné plochy u ZŠ. 

17. Schválení smlouvy o dílo na akci parkovací plochy u ZŠ mezi Obcí Olšany a firmou 
Ekozis, s. r. o. , Na Křtaltě 980/21, Zábřeh. 

18. Schválení smlouvy o technickém a autorském dozoru na akci parkovací plochy u ZŠ mezi 
Obcí Olšany a Ing. Zdeňkem Vitáskem. 

19. Cenovou nabídku firmy RPS net na zabezpečení dílny u klubu, cena 43.146,18 Kč.  
20. Právo zastupitelstva k projednání a schvalování úkonů činěných obcí v rámci všech 

řízení týkajících se OP papírny Olšany. Starosta Obce Olšany nebude bez schválení 
zastupitelstva podnikat žádné kroky.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. Neschvaluje   

 

9. Zřízení osadního výboru v Klášterci dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  § 120. 
14. Zbudování přepážky v jídelně v budově DCHB č. p. 165 paní A. Poláchové. 

   
 

3. Bere na vědomí 

    Rozpočtové opatření č. 9/2020             
      
    
4. Ukládá starostovi 
 

    Zahájit jednání s OP papírnou ohledně směny či prodeje části pozemku p. č. 882/8 v k. ú.   
     Olšany nad Moravou. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Lenka Mutinová                                                                  Ing. Aleš Janderka                
   místostarostka                                                                                                  starosta 


