
                                         U s n e s e n í 
 

z 6. zasedání zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 26. 8. 2015                        

                                               v Klášterci    

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Zastupitelstvo obce v Olšanech 

     

1. Schvaluje 
     1. Smlouvu o dílo č. 2713 „Chodníky Olšany a Klášterec“ s firmou AGPOL, s.r.o., 

        Jungmannova 153/12, Olomouc 

    2. Vnitřní směrnici č. 1/2015 pro účetní odpisování dlouhodobého majetku – 

        účetní odpisový plán Obce Olšany 

    3. Čerpání rozpočtu za I. pololetí  

    4. Smlouvu o dílo „Rekonstrukce hospodářské budovy u budovy čp. 75“ s firmou 

        ADVANTA SERVIS, s.r.o. Rapotín 135 

    5. Smlouvu o dílo na akci „Přístřešek a sklad sportovního nářadí v Olšanech“ 

        s firmou Petr Kunc, Raškov čp. 36, Bohdíkov 

    7. Zastupitelstvo Obce Olšany schvaluje vzdání se přednostního práva Obce Olšany,    
         jako akcionáře společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. se sídlem  

         v Šumperk, Jílová 2769/6, IČ 47674954, zapsané v obchodním rejstříku vedeným  

         u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 714, upsat dle § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,  

         o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), část  

         nových akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. při zamýšleném  

         zvýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. o  

         částku 81.500.000,- Kč na konečnou částku 934.715.000,- Kč a to upsáním 81.500 ks  

         nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč ve smyslu § 490 zákona  

         č. 90/2012 Sb.  (Staré Město upíše 6.500 ks nových akcií o jmenovité hodnotě  

         1.000,- Kč v celkové hodnotě 6.500.000,- Kč a Město Zábřeh upíše 75.000 ks  

         nových akcií společnosti VHZ  Šumperk, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč tj.  

         upíše akcie ve výši 75.000.000,- Kč)  

     8. Žádost Římskokatolické farnosti Klášterec o finanční příspěvek na mimořádnou  

         opravu ve výši Kč 20.000,-  

 

2. Neschvaluje 
    6. Nabídku na dodávku elektrické energie s ČEZ Prodej, s.r.o. od roku 2016 

 

 

3. Bere na vědomí 
    1. Rozpočtové změny č. 4, 5  

    2. Studii proveditelnosti – „Rozšíření ZŠ Olšany“ 

 

4. Ukládá 

 

 

Brokeš Ladislav                                                        Ing. Janderka Aleš               

   místostarosta                                                                   starosta 


