
                
 

 

 
        U s n e s e n í 

z 12. zasedání Zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 27. 11. 2019 
                                              v Olšanech 
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Zastupitelstvo obce v Olšanech 
        

1. Schvaluje   

 
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů. 
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného. 
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 7 /2019, o evidenci psů. 
6. Finanční příspěvek ve výši 200 Kč pro majitele psa, při předložení očkovacího průkazu 

 psa s vyznačením registračního čísla čipu. 
7. Změnu využití poskytnutého neinvestičního příspěvku 100.000 Kč pro ZŠ a MŠ Olšany. 
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Olšany a GasNet 

 s. r. o. Ústí nad Labem, zastoupený Gridservices s. r. o. Brno,  p. č. 869/4, st. 80 v k. ú.    
 Olšany nad Moravou, plynárenské zařízení. 

9. Smlouvu mezi Obcí Olšany a GasNet s. r. o. Ústí nad Labem zastoupený Gridservices,  
s. r. o. Brno o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. 

11. Smlouvu mezi Obcí Olšany a Martinem Vavrušou – VAKAP, Luční 1580/10, Šumperk na akci 
„Odborné učebny v půdní nástavbě Základní školy Olšany – zabezpečení školy“, cena za 
dílo 94.332 Kč včetně DPH. 

12. Smlouvu mezi Obcí Olšany a Martinem Brokešem, Ing. Milanem Dvořáčkem na zajištění 
inženýrské činnosti na akci Stavební úpravy Základní školy v 1 NP a 2 NP.  

13. Přílohu č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č. 50890035 – 
Cenová ujednání a podmínky poskytování služby – SUEZ Využití zdrojů a. s.  

14. Pověření Ing. Aleše Janderky veškerými úkony spojenými s veřejným opatrovnictvím. 
15. Úpravu školního nábytku – doplnění o elektropříslušenství v ceně 45.100 bez DPH. 
16. Zařazení člena ZO pana Jiřího Nezbedu do komise stavební, výše odměny 1.514 

Kč/měsíčně. 
  

2. Neschvaluje     

 

10. Nabídku Kamencentrum s. r.o. Šumperk na odkup pozemku p. č. 126/2 v k. ú. Klášterec. 
 

    

3. Bere na vědomí 
    

    Rozpočtové opatření 12/2019 
         
4. Ukládá 
     
 

 
 
 
Mgr. Lenka Mutinová                                                                  Ing. Aleš Janderka                
   místostarostka                                                                                                  starosta 
 


