
  

                                               U s n e s e n í 
 

z ustavujícího  zasedání Zastupitelstva obce Olšany, konaného dne  31.10.2018              

                                                

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

 

Zastupitelstvo obce v Olšanech 
 

            Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné 

            členy zastupitelstva ke složení slibu. 

 

1. Určilo způsob volby starosty a místostarosty – veřejná volba 

 

2. Určilo funkci, kterou bude člen ZO vykonávat jako dlouhodobě uvolněný. 

Uvolněný - starosta 

       

3.  Zvolilo:  

           -   do funkce starosty obce  

               Ing. Aleš Janderka, nar. 11. 11. 1967, Olšany, část Klášterec 2 

                                             

            - do funkce místostarosty obce 

              Mgr. Lenka Mutinová, nar. 16.11.1970, Olšany 153 

         

      4.  Určilo počet členů pro jednotlivé výbory a komise 
           finanční výbor 3 členi, kontrolní výbor 3 členi 

 

          Zvolilo předsedy výborů: 

a) Finanční výbor: předseda – Ing. Dagmar Musilová Marková 

člen: Radek Hýbl  

b) Kontrolní výbor:  předseda – Miroslav Langer 

člen: Vicencová Anna 

 

Dále starosta jmenoval sociální a kulturní komisi, stavební komisi a finanční komisi 

            c)   Sociální a kulturní komise: předseda – Mgr. Jana Kuchtíková 

                  člen: Bc. Josef Kubíček, Miroslav Jeřábek      

            d)   Stavební komise: předseda: - Ing. Ondřej Dokoupil   

                  člen: Jiří Nezbeda, Ing. Rostislav Brokeš 

            e)   Finanční komise: předseda – Ing. Michal Mutina 

               

       5. Schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněným členům ZO:  
           místostarosta:  9.900 Kč/měsíčně 

           předseda výboru, komise: 1.770 Kč/měsíčně  

           člen ZO ve výboru, komisi: 1.514 Kč/měsíčně 

       

      6.  Schvaluje prodej pozemku p. č. 867/5 o výměře 13 m² v k. ú. Olšany nad Moravou   

           panu Liborovi Drtilovi a Janě Drtilové, Olšany 138. 

 

 

 

 

 

        



      7.  Schvaluje změnu smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. – pošta Partner   

           Olšany – připojení provozovny do datové sítě ČP na vrub České pošty, s. p. ke dni    

           1.12.2018. 

 

 

      8.  Schvaluje jako zástupce do svazku Regionu Ruda  Ing. Aleše Janderku, Mgr. Lenku     

          Mutinovou a Mgr. Janu Kuchtíkovou. 

 

     9. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného řemene služebnosti č. EP-12-8003808/VB/001,    

         Olšany p. č. 13/1. 

 

   10.  Zastupitelstvo obce Olšany deleguje zástupce obce Olšany pana Ing. Aleše Janderku, nar.   

         11. 11. 1967, bytem Olšany, Klášterec 2, do valných hromad společnosti Vodohospodářská   

         zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, (dále jen “Vodohospodářská      

         zařízení Šumperk, a.s.”) konaných v období od 1. 11. 2018 do konce funkčního volebního     

         období v roce 2022, a to dle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  

         (dále jen „zákon o obcích“), s účinností od 1. 11. 2018.  

 

 

Bere na vědomí 

 

Rozpočtové změny č. 9/2018, 10/2018 

 

 

 

       

 

            starosta                                                                 místostarosta 


