
 

 

 

 

 

        U s n e s e n í 
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Olšany, konaného dne 24. 5. 2021 
                                              v Olšanech     
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Zastupitelstvo obce v Olšanech 

 
1. Schvaluje 

1. Rozpočtové opatření č. 1/2021. 
2. Rozpočtové opatření č. 2/2021. 
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Olšany za rok 2020. 
4. Souhlasné stanovisko Obce Olšany k dodatku technické zprávy projektu SO 04, sklad papíru  

papírenského stroje PS 6. 
6. Dodatek č. 2 mezi firmou Ekozis spol. s r. o., Zábřeh a Obcí Olšany na vícepráce a 

méněpráce stavební akce „Parkovací plochy u ZŠ Olšany“. 
7. Smlouvu o dílo mezi firmou Techem spol. s r. o., Praha a Obcí Olšany na dodávku a montáž 

elektronických indikátorů vytápění v budově č. p. 34 Klášterec. 
8. Smlouvu o odečítací a rozúčtovací službě mezi Obcí Olšany a firmou Techem spol. s r. o., 

Praha pro budovu č. p. 34 Klášterec. 
9. Smlouvu mezi obcí Olšany a Nemeškalem Liborem a Nemeškalovou Hanou, Olšany 48 o 

právu provést stavbu „NTL domovní plynovod ke stávající stavbě občanského vybavení 
Olšany č. p. 25 v k. ú. Olšany nad Moravou st. p. 24“. 

10. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, užívání části pozemku p. č. 906/1 v k. ú. 
Olšany nad Moravou, mezi Obcí Olšany a Nemeškalem  Liborem a  Nemeškalovou  Hanou, 
Olšany 48. 

12. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se zrušuje OZV Obce Olšany č. 7/2019 – 
evidence psů, účinnost od 1. 1. 2022. 

13. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch oprávněných pozemků p. č. 
147/4 a p. č. 180 v k. ú. Olšany nad Moravou mezi Obcí Olšany a Romanem Mazákem, 
Bludov. 

14. Záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce p. č. 350/5 v k. ú. Klášterec. 
15. Zvýšení poplatku za zaslání I. upomínky za neuhrazené poplatky z 80 Kč na 100 Kč, 

s platností od 1. 7. 2021. 
16. Zrušení nočního klidu pro paní Martinákovou, Olšany 141 na 3. 7. 2021 za účelem rodinné 

oslavy v Olšanech na hřišti.  
17. Zrušení vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 9. 11. 

2020. 
18. Novou vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
19. Komplexní dotační management projektu Obce Olšany „ Obec Olšany - Sběrná místa a   
      kontejnery“ od  firmy ALNIO Group s. r.o., Brno,  v ceně 45.000 Kč. 

 

 
2. Neschvaluje   

 

5. Žádost paní Ing. Janderkové o pověření starosty a místostarostky Obce Olšany jednat   
    s vedením OP papírny s. r. o. Olšany a příslušnými institucemi v řešení hlukové zátěže   
   vyvolané provozem firmy. 

 11. Žádost paní Lai Thi Thuy , bytem Stanislavova 1362/25, Mohelnice o prominutí dluhu za   
  elektrickou energii budova č. p. 79 v Klášterci. 
 
 
 



 
 
 
 
 
3. Bere na vědomí 
   

  14. 8. běh podél Moravy, zřízení stanoviště Czech Point. 
      
 
4. Ukládá starostovi 
 
 
 
 

  
Mgr. Lenka Mutinová        Ing. Aleš Janderka 
    místostarostka                                                                                                  starosta 


