
 

 

 

 

 

        U s n e s e n í 
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Olšany, konaného dne 7. 4. 2021 
                                              v Olšanech     
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Zastupitelstvo obce v Olšanech 
 

Ruší bod č. 11 – schváleno v rámci rozpočtu. 
 
1. Schvaluje 

 
1. Rozpočet Obce Olšany na rok 2021 – schodkový - příjmy ve výši 46.949.362,48 Kč, zůstatek 

loňského roku ve výši 29.495.782,48 Kč, výdaje ve výši 17.453.580,00 Kč. 
2. Prodej části pozemku p. č. 906/1 ostatní plocha, výměra 39 m² v k. ú. Olšany nad Moravou. 
3. Prodej pozemků p. č. 114/2 ostatní plocha silnice, o výměře 85 m² a p. č. 117/14 ostatní 

plocha silnice, o výměře 122 m² v k. ú. Olšany nad Moravou. 
4. Pronájem části pozemku p. č. 68/1 zahrada, výměra 48 m² v k. ú. Olšany nad Moravou. 
5. Pronájem nebytových prostor v domě č. p. 165 v Olšanech.  
6. Žádost ZŠ a MŠ Olšany o převedení výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 11.821,80 Kč 

do fondu odměn a do rezervního fondu.  
7. Smlouvu mezi obcí Olšany a firmou SUEZ CZ a.s., Praha – Příloha č. 2 – Služba č. 2-Odběr 

odpadů a druhotných surovin, Služba č. 3 - Odstranění odpadů. 
8. Smlouvu č. IV-12-8014575/SOVB/2 o zřízení věcného břemene – služebnosti p. č. 224/4, 

869/2 k. ú. Olšany nad Moravou mezi Obcí Olšany a ČEZ Distribuce a. s., zastoupená ENCO 
group, s. r. o. Olomouc. 

10. Dohoda o změně hranic obcí mezi Obcí Olšany a obcí Bušín, Ruda nad Moravou a Bohutín. 
12. Žádost o finanční dotaci z rozpočtu Obce Olšany pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun, 

o. p. s. ve výši 2.000 Kč. 
13. Vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 350/5 v k. ú. Klášterec. 
14. Zpracování územní studie pro protipovodňové úpravy mezi komunikací II. třídy a náhonem 

do OP papírny.  

2. Neschvaluje   

 

9. Příkazní smlouvu mezi Obcí Olšany a firmou Renards a. s. Brno – Dotační management ve 
fázi udržitelnosti na projekt „Odborné učebny v půdní nástavbě ZŠ Olšany“. 

 
 
 

3. Bere na vědomí 

     
      
4. Ukládá starostovi 
 
 
 
 

  
Mgr. Lenka Mutinová        Ing. Aleš Janderka 
    místostarostka                                                                                                  starosta 


