
                                        
 

        U s n e s e n í 
z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 25. 9. 2019 
                                              v Klášterci 
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Zastupitelstvo obce v Olšanech 
        

1. Schvaluje    

 

1. Zvýšení pokladního limitu – stálá záloha 30.000 Kč a limit pro výplaty a výběry 200.000 
Kč.  

2. Odpis nedokončených akcí ve výši 807.963 Kč – marné projekty. 
3. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým 

krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje a Obcí Olšany p. č. 886/1. 
Nájemné 2.000 Kč/rok. 

4. Smlouvu o právu provést stavbu „SÚ a změna užívání RD na bytový dům s chráněným 
bydlením a komunitní centrum„ mezi Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic 
OK a Obcí Olšany. 

5. Smlouvu o dílo č. 2713/050 „Chodníky Olšany a Klášterec“, stavba I. a II, DPS. 
6. Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely p. č. 389/11 o výměře 120 m² v k. ú- 

Klášterec mezi Obcí Olšany a paní Miroslavou Valentovou, cena 6.000 Kč. 
7. Schválení záměru směny části pozemku ve vlastnictví Obce Olšany o výměře 2.052 m² 

v k. ú. Olšany nad Moravou s pozemkem p. č. 387/2 v majetku společnosti Bludovská a. 
s. v lokalitě Otoky. 

8. Schválení seznamu návrhů na změnu územního plánu Obce Olšany. 
9. Komisionářskou smlouvu mezi Obcí Olšany a firmou Gattaka s. r. o., cena 50.000 Kč za 

rok. 
10. Záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s. , se sídlem   

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 04148002, zapsaném ve   
spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333   
(„Spolek“) na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území      
Olomouckého  kraje, dle důvodové zprávy. 
Rozhoduje o účasti a nepřímém majetkovém vstupu Obce Olšany do společnosti Servisní 
společnost odpady Olomouckého kraje a. s., akciové společnosti založené a existující 
podle práva České republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 
Olomouc, IČO 07686501, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, spisová značka B 11088 („Společnost“) prostřednictvím členství ve Spolku, 
kterým za tímto účelem nakoupí do svého vlastnictví 1074 kusů akcií Společnosti za 
celkovou kupní cenu 16.110 Kč. 

11.  Kupní smlouvu mezi Obcí Olšany a Ing. Antonínem Sekaninou na „Odborné učebny 
v půdní nástavbě Základní školy Olšany – dodávka vybavení – část 2 zakázky“. 

12. Smlouvu o poskytnutí služeb mezi Obcí Olšany a Liborem Černohlávkem na obsluhu   
sběrných nádob, zajišťování nakládky odstraňování a likvidaci jedlých olejů a tuků. 

13. Obecně závaznou vyhlášku Obce Olšany č. 1/2019. 
14. Obecně závaznou vyhlášku Obce Olšany č. 2/2019 o trvalém označování psů.  
15. Cenovou nabídku firmy Tomero s. r. o. na podlahy a podlahové konstrukce ve 2    

NP ZŠ Olšany cena 52.477,62 Kč bez DPH. 
 16. Podání výzvy na vybavení ZŠ Olšany zabezpečovací zařízení v rámci akce „Odborné        
        učebny v půdní nástavbě Základní školy Olšany“. 
 
 
 



 

2. Neschvaluje     

 
 
 

    

3. Bere na vědomí 

    Důvodovou zprávu – nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého  
     kraje a. s.  
    Rozpočtové opatření č. 8/2019 
 
 

 

4. Ukládá 

    Starostovi Obce Olšany informovat o tomto rozhodnutí zastupitelstva Olomoucký kraj a   
     Spolek nejpozději do 31.10.2019.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mgr. Lenka Mutinová                                                                  Ing. Aleš Janderka                
   místostarostka                                                                                                  starosta 
 


