
Obec Olšany, Olšany 75, 789 62 
 

P O Z V Á N K A 
na 24. veřejné zasedání ZO, které se koná ve středu 3. 2. 2021  

v 17.00 hod. v Klášterci  
Organizační zajištění ZO: 
Program a materiál pro jednání: 
1. Schvalovací řízení 
 
1. Rozpočtové opatření 10/2020. 
2. Cenová nabídka B&D Project na zpracování PD pro provedení stavby a zajištění 

inženýrské činnosti spojené s vypracováním podkladů pro realizaci stavby na akci 
„Stavební úpravy rodinného domu č. p. 2 a stavby občanského vybavení spojené 
s vytvořením bytového domu s deseti bytovými jednotkami na p. č. st. 58/1 a p. č. st. 
5/5 v k. ú. Olšany nad Moravou, cena 277.000 Kč bez DPH. 

3. Změna č.2 územního plánu Olšany, formou opatření obecné povahy, které je přílohou        
návrhu na usnesení, dle § 43 odst. 4 a §54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, a vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, a dále dle § 171-174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění. 

4. Čerpání rozpočtu Obce Olšany za II. pololetí 2020. 
5. Inventarizace majetku Obce Olšany k 31.12.2020, inventarizační zpráva za rok 2020. 
6. Návrh odpisových položek za rok 2020. 
7. Schválení cenové nabídky firmy RPS net Olšany na zabezpečení dílny ve výši 

43.146.18 s DPH.  
8. Ukončení smlouvy o pronájmu mezi Obcí Olšany a Andreou Poláchovou (kadeřnictví 

Ol 165). 
9. Záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu č. p. 97 v k. ú. Olšany nad 

Moravou.  
10. Záměr pronájmu části pozemků p. č. 899/11 a p. č. 117/4 v k. ú. Olšany nad Moravou.  
11. Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu v k. ú. Olšany nad Moravou za účelem 

konání soukromé akce. 
12. Podání žádosti o dotaci na akci "Chodníky Olšany a Klášterec – stavba II", 

poskytovatel dotace Olomoucký kraj, dotační program Podpora opatření pro zvýšení 
bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2021. Majetek pořízený z 
dotace bude ve vlastnictví obce Olšany po dobu minimálně 10 let.  

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Olšany a firmou Ekozis, spol. s. r. o Zábřeh, 
navýšení ceny o 19.514 Kč bez DPH, akce stavební úpravy zpevněných ploch kolem 
ZŠ. 

 
 
2. ZO na vědomí 

 
3. Informace                                                  
                         

Ing. Janderka Aleš 
starosta obce  


