
                                         U s n e s e n í 
z 6. zasedání Zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 22. 5. 2019                        
                                               v Olšanech 
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Zastupitelstvo obce v Olšanech 
        

1. Schvaluje    

 

 

1. Pořízení změny č. 2 územního plánu Olšany dle §6 odst.5 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a to zkráceným 
postupem dle §55a a §55b stavebního zákona. 

2. Rozpočtové opatření 3/2019. 
3. Smlouvu o dílo č. 3190230 mezí Obcí Olšany a Jiřím Blahou s. r. o. Vyšehoří, předmětem 

díla je dodávka a montáž plastových prvků na bývalé ZŠ v Klášterci, cena bez DPH 
232.637,40 Kč. 

4. Žádost paní Miroslavy Valentové o odkoupení části obecního pozemku p. č. 389/1, 
výměra 120 m² v k. ú. Klášterec, za stávajícím oplocením. 

5. Žádost o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Olšany. 
6. Úplatné nabytí pozemku p. p. č. 416 v k. ú. Klášterec, obec Olšany do vlastnictví Obce 

Olšany a kupní cenu ve výši 14.000 Kč. 
8. Žádost Linky bezpečí, z. s. o finanční podporu ve výši 2.000 Kč. 
9. Přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 190. 500 Kč na částečnou úhradu výdajů na 

pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení 
jednotky sboru dobrovolných hasičů Olšany. 

10. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Olšany a Olomouckým krajem ve výši 190.500 Kč 
na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky 
a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Olšany, a současné 
spolufinancování z rozpočtu obce Olšany ve výši minimálně 50% tj. 190.500 Kč. 

11. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8006354/VB/01, Olšany p. st. 
163, NNk. 

12. Smlouvu o odečítací a rozúčtovací službě mezi Obcí Olšany a firmou Techem, spol. s. r. o.  
13. Bezúplatný nájem prostor obchodu v Klášterci č. p. 79. 
14. Zhotovení nových omítek 308.896,61 Kč bez DPH a stropních podhledů 193.720 Kč bez 

DPH v 1. a 2. NP ZŠ Olšany. 
15. Povrchové úpravy podlah v 1. NP ZŠ Olšany, maximální cena 182.010 Kč bez DPH. 
16. Rekonstrukci zdravotechnické instalace v 1. a 2. NP ZŠ Olšany, maximální  cena 171.507 

Kč bez DPH. 
17. Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely mezi Obcí Olšany a Janem Knápkem, 

Klášterec 62, p. č. 350/19, výměra 111 m² v k. ú. Klášterec. 
18. Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Olšany a Lesy České republiky, s. p. 

předmětem smlouvy jsou Chodníky Olšany a Klášterec – stavba III v k. ú. Klášterec. 
19. Rozpočet na rok 2019 Základní a mateřské školy Olšany, příspěvkové organizace. 
20. Podání žádosti o pořízení změny č. 2 územního plánu Olšany dle § 6 odst.. 1 písm.c), u 

obce s rozšířenou působností, u Městského úřadu Šumperk odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic, jako orgán územního plánování. 

21. Určení zastupitele Ing. Aleše Janderky pro spolupráci s pořizovatelem a projektantem, ve 
věci pořízení změny č. 2 územního plánu Olšany. 

 
 
 
 



 
 

2. Neschvaluje 
 

 
7. Záměr Obce Olšany směnit část pozemku p. č. 147/3, výměra 850 m² ve vlastnictví obce za    
    část pozemku p. č.  147/4, výměra 180 m² v k. ú. Olšany nad Moravou s firmou Renostav,   

         spol. s r. o., dle přiložené obrazové přílohy, rozdíl ve výměnách pozemku by byl prodán za 
         50 Kč/ 1m². 

 
 

     
    

3. Bere na vědomí 
 
    Rozpočtové opatření č. 2/2019  

      
 

4. Ukládá 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Lenka Mutinová                                                                  Ing. Aleš Janderka                
   místostarostka                                                                                                  starosta 
 


