
                                  
 

        U s n e s e n í 
z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 13. 10. 2021 
                                              v Olšanech     
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Zastupitelstvo obce v Olšanech 
        

1. Schvaluje    
 
1. Rozpočtové opatření č. 8-2021. 
2. Realizaci a nemá žádné námitky k vydání stavebního povolení na stavbu „Nové parkovací   

kapacity pro výrobu a zaměstnance„ stavebníka OP papírna, s. r. o., IČO: 25128612,   
Olšany 18, 789 62 Olšany.  

3. Smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Olšany a ČEZ Distribuce a. s. o zřízení věcného  
břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8021473/SOBS/78/2021/Po OLŠANY – č. p.  
147/4 NNk. 

4. Cenovou nabídku společnosti AGPOL s. r. o. Olomouc na výkon a činnosti autorského   
dozoru  „Chodníky Olšany a Klášterec – stavba I až IV“. 

5. Zrušení pohledávky za stočné 2019-2020. 
6. Prodej části pozemku ve vlastnictví obce Olšany p. č. 833 zahrada, výměra cca 284 m². 
7. Prodej pozemku ve vlastnictví Obce p. č. 350/20 v k. ú. Klášterec o výměře 496 m². 
9. Jmenovaní paní Šárky Kouřilové, jako zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ  
      Olšany, na funkční období 3 roky. 
10. Žádost paní Rychtecké, Olšany 183 o proplacení výměny hydrantu na pozemku p. č.   

135/1 v k.  ú. Olšany nad Moravou, Obec Olšany proplatí pouze cenu nového hydrantu.  
11. Žádost Hospice na Svatém Kopečku o finanční dotaci z rozpočtu Obce Olšany na rok  

2021 ve výši 2.000 Kč. 
12. Zrušení bodu 26/4/2021 ze dne 24. 5. 2021. 
13. Souhlasné stanovisko, že nemá žádné námitky k vydání dodatečného stavebního  

povolení na stavbu „Papírenský stroj PS6-SO 04 Sklad papíru“ stavebníka OP papírna 
s. r. o., IČO: 25128612, Olšany 18, 78962 Olšany, a proto Obec Olšany s vydáním 

     dodatečného stavebního povolení a realizací stavby Papírenský stroj PS6-SO 04 
     Sklad papíru (výška 25.07m) bez dalšího souhlasí. 

 

2. Neschvaluje     
8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví obce p. č. 336/9 v k. ú. Klášterec. 

 
   3. Bere na vědomí 

  Rozpočtové opatření 9/2021  
  Výpověď z nájmu vedoucí obchodu v Klášterci.  

 
4. Ukládá 

 
 
 
    Ing. Michal Mutina                                                                  Ing. Aleš Janderka                
předseda finanční komise                                                                                starosta 
 


