
 

 

 

        U s n e s e n í 
z 1. zasedání Zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 14. 12. 2022 
                                              v Olšanech   
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Zastupitelstvo obce v Olšanech 
 
1. Schvaluje:  

1. Plán inventur na rok 2022. 
2. Rozpočtové provizorium na rok 2023, rozpočtová pravidla. 
3. Žádost firmy Ekozis spol. s r. o., Zábřeh na prodloužení termínu na akci: „Chodníky 

Olšany a Klášterec – stavba III - ISPROFOND 5717510186“ a stavba „Chodníky Olšany a 
Klášterec – stavba IV  – ISPROFOND 5717510187“ do 28. 02. 2023. 

4. Dodatek č. 5 – vícepráce, méněpráce ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 12. 2021 na   
zakázku s názvem „Chodníky Olšany a Klášterec – Stavba I“ – ISPROFOND 5717510185. 

5. Dodatek č. 5 – vícepráce, méněpráce ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 12. 2021 na   
zakázku s názvem „Chodníky Olšany a Klášterec – Stavba IIII“ – ISPROFOND 5717510186. 

6. Dodatek č. 5 – vícepráce, méněpráce ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 12. 2021 na   
zakázku s názvem „Chodníky Olšany a Klášterec – Stavba IV“ – ISPROFOND 5717510187 

7.  Přílohu č. 2 – Cenová ujednání a podmínky poskytování služby ke smlouvě č. 50890035   
mezi obcí Olšany a firmou Recovera Využití zdrojů a. s.: Služba č. 2 – Odběr odpadů a   
druhotných surovin, služba č. 3 – Odstranění odpadů, služba č. 5 - Přenechání 
přepravních a skladovacích nádob a kontejnerů k užívání.  

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 176 a části pozemku 250/6 v k. ú. Klášterec. 
9. Kupní smlouvu mezi Obcí Olšany a manželi Miroslavem a Janou Knápkovými, Klášterec,   
     předmětem smlouvy je pozemek p. č. 350/20 – orná půda o výměře 496 m2, navržená   

kupní cena je 198.000 Kč.  
10. Cenovou nabídku firmy RPSnet na zabezpečení požární zbrojnice, cena 36.843,29 Kč 

s DPH. 
11. Žádost paní Julie Drexlerové na poskytnutí dotace na provoz obchodu v Klášterci ve výši      
      25.000 Kč na rok 2022. 
12. Podání žádosti o dotaci v roce 2023 na vybavení zásahové jednotky – dodání obleků. 
14. Smlouvu o zřízení služebnosti cesty a inženýrské sítě mezi Obcí Olšany a OP papírnou 

 s. r. o. s jednorázovou úhradou ve výši 20.000 Kč bez DPH. 
        15. Smlouvu o poskytování služeb v odpadovém hospodářství (jedlé tuky a oleje) mezi Obcí     
              Olšany a  firmou EFG WASTE LOGISTIC s r. o., Praha 4. 
        16. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 841/SAVW/201/2021 mezi Obcí Olšany a firmou  
              STRABAG a. s. , Praha předmětem dodatku je změna ustanovení článku 4. Cena díla, 
              bod 2 a ustanovení článku 6. Doba plnění. 
                   

2. Neschvaluje:     
 

13. Smlouva o budoucí smlouvě o převzetí a likvidaci odpadu mezi Obcí Olšany a Servisní   
      společností odpady Olomouckého kraje, a. s.  

 
3. Bere na vědomí: 
 

     Rozpočtové opatření 12/2022     
         
4. Ukládá: 

 
 
 

Ing. Michal Mutina                                                                  Ing. Aleš Janderka                
   místostarosta                                                                                                  starosta 


