
 

 

 

 
        U s n e s e n í 

z 18. zasedání Zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 24. 6. 2020 
                                              v Olšanech 
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Zastupitelstvo obce v Olšanech 
 

1. Schvaluje 

 

1. Závěrečný účet Obce Olšany za rok 2019. 
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Olšany za rok 2019. 
3. Účetní závěrku Obce Olšany za rok 2019. 
4. Střednědobý výhled na rok 2020-2022. 
5. Přijetí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje “Program obnovy venkova 

Olomouckého kraje 2020“ v dotačním titulu „Podpora zpracování územně plánovací 
dokumentace na akci Územní plán obce Olšany změna č. 2“. 

6. Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2020/01812/OSR/DSM mezi Obcí Olšany a Olomouckým 
krajem za účelem podpory zpracování územně plánovací dokumentace obce ve výši 
130.755 Kč. 

7. Jmenování člena zastupitelstva Kateřiny Jeřábkové do kulturní komise. 
8. Žádost Linky bezpečí z. s. o finanční podporu ve výši 2.000 Kč 
9. Cenu vodného pro místní část Klášterec 15.50 Kč/1m³ včetně 10% DPH a cena stočného 

pro Olšany a Klášterec 15.50 Kč/1m³ včetně 10% DPH. 
11. Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory č. p. 34 Klášterec ze dne 25.1.2019 

dohodou k 30.6.2020 s firmou MK Knápek Miroslav se sídlem Klášterec 19. 
12. Záměr pronájmu části nebytových prostor Klášterec č. p. 34, uzavření nájemní smlouvy 

mezi společností JMK Cargo s. r. o., Klášterec 19, účinnost od 1. 7. 2020 
13. Zařazení Obce Olšany do územní působnosti MAS Horní Pomoraví na programové období 

2021-2027. 
14. Přijetí dotace z Olomouckého kraje z dotačního programu „Program na podporu JSDH“ 

dotační titul č. 1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a 
nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020. 

   15. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Olšany a Olomouckým krajem ve výši 8.400 Kč   
       za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a   
       opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH   
       obcí. 
16.  Žádost pana Jakuba Lachmana, o povolení konání akce v areálu č. p. 152 autoservis od   
       18. 7. 2020 od 14. hodin do 19.7.2020 02. hodin. 
18.  Kupní smlouvu o prodeji nemovitých věcí č. VHZ_2020/44 mezi Obcí Olšany a   

          Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. , se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk,   
          označení nemovité věci pozemky p. č. 676/51 – výměra 90 m², 676/53 – 62 m ², 676/54 –   
         408 m², 676/55 - 77 m², 676/64 – 81 m², 676/49 – 10 m², 676/50 – 14 m², 676/32 – 
         201 m², 676/33 – 294 m², ze které se vyčlení na základě GP č. 696-4/2019 p. č. 676/69 –  
         88 m² v k. ú. Olšany nad Moravou, kupní cena 160.000 Kč. 

19. Souhlas s věcným břemenem – umožnění přístupu k parcele č. 676/33 a vodojemu na 
parcelách č. st. 251 a st. 250 přes kupované pozemky p. č. 676/50, 676/51, 676/55, 
676/32, 676/54, 676/53, 676/64, nově vyčleněný pozemek p. č.  676/69 z pozemku p. č. 
676/33 v k. ú. Olšany nad Moravou a kupovanou příjezdovou komunikaci od silnice I/11 po 
celou dobu, dokud se z uvedené příjezdové komunikace nestane veřejná komunikace. 

20. Smlouvy o dílo č. OLŠ/38/2019, OLŠ/35/2019, OLŠ/33/2019, OLŠ/41/2019 mezí Obcí 
Olšany a firmou Tomero Vyškov na práce v rámci opravy budovy ZŠ Olšany č. p. 64. 

 



 

 
 

 
 

     
2. Neschvaluje     

 

10. Žádost paní Michaely Bačikové Gerka a pana Stanislava Bačika Gerka o odkoupení   
      pozemků p. č. 117/4 výměra 42 m² a p. č. 899/11 o výměře 113 m² v k. ú. Olšany nad    
      Moravou. 

 17. Žádost pana Tomáše Kubíčka o odkoupení pozemků p. č. 117/4 a p. č. 899/11  v k. ú. Olšany 
nad Moravou. 

 
 

 

 
 
 
 
3. Bere na vědomí 
 

             
         
4. Ukládá starostovi 
 
     

 
 
 
 
 
Mgr. Lenka Mutinová                                                                  Ing. Aleš Janderka                
   místostarostka                                                                                                  starosta 


