
                  
 

        U s n e s e n í 
z 34. zasedání Zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 15. 12. 2021 
                                              v Olšanech     
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
Zastupitelstvo obce v Olšanech 
        

1. Schvaluje    
 
1. Plán inventur na rok 2021. 
2. Rozpočtové provizorium na rok 2022, rozpočtová pravidla. 
3. Zrušení pohledávky za TDO ve výší 836 Kč, č. j. 3/KL/2020. 
4. Příloha č. 2 – cenová ujednání a podmínky poskytování služby, služba č. 2, služba č. 3  

služba č. 5 ke smlouvě č. 50890035 SUEZ CZ, a. s.  
5. Žádost firmy Tomero s. r. o., Vyškov o prodloužení termínu reklamace ZŠ Olšany –  

duben 2022. 
6. Zrušení bodu č. 5 z usnesení 28/2021 ze dne 28. 6. 2021. 
7. Prodej pozemku p. č. 906/6 – ostatní plocha o výměře 39 m², v k. ú. Olšany nad Moravou. 
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového   

hospodářství. 
9. Záměr převodu komunikace III. třídy mezi Obchůdkem u Marušky a panelovými domy do    

vlastnictví Obce Olšany. 
10. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem   

zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje a Obcí Olšany – stavba „SÚ RD č. p. 2 a stavby   
občanského vybavení pro vznik bytového domu s deseti bytovými jednotkami, včetně přípojek, 
zpevněných ploch, odstavných stání a chodníků „ – uložení kanalizační a plynové přípojky. 

11. Zrušení pohledávky za TDO ve výší 1.060 Kč, č. j. 2/KL/2020. 
12. Provedení certifikovaného měření hluku u č. p. 2 v Klášterci do výše 50.000 Kč. 
 
 
2. Neschvaluje     

 
   3. Bere na vědomí 

1. Rozpočtové opatření 11/2021. 
2. Žádost pana Knápka o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku v k. ú. 

Klášterec. 
3. Tržní ocenění nemovitosti,  ve vlastnictví Obce Olšany, pozemek p. č. 833 cena 200 Kč/m². 
4. Stížnost občana z Radmilova na hluk z OP papírny. 

   
 

4. Ukládá 
 

    1. Starosta zajistí cenové nabídky na provedení certifikovaného měření u č. p. 2 v Klášterci. 
 

      
 
 
 

Mgr. Lenka Mutinová                                                                Ing. Aleš Janderka 
místostarostka                                                                                   starosta 

 


