
                                      U s n e s e n í 
 

z 18. zasedání zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 27. 2.  2013                        

                                               v Olšanech 

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

Zastupitelstvo obce v Olšanech 
    
 

1. Schvaluje 
 

  1. Žádost o dotaci na akci „Splašková kanalizace Olšany“ – stoka SK, stavba na     

      pozemcích p.č.: 367/1, 367/2, 371, 905 v katastrálním území Olšany nad Moravou 

 

  2. Výzvu k podání nabídky na zakázku „Splašková kanalizace Olšany“ – stola SK,  

      stavba na pozemcích p.č.: 367/1, 367/2, 371, 905 v k.ú. Olšany a složení výběrové  

      komise této zakázky: Haken L., Macek Fr., Brokeš L., Pospíšil J., Ing. Ille L. –  

      projektant 

 

 3. Žádost o dotaci na akci „Výstavba přechodu pro chodce na silnici I/11 v k.ú. Olšany  

     mezi OÚ Olšany a ZŠ Olšany“ – zvýšení bezpečnosti chodců. 

 

 4. Výzvu k podání nabídky na zakázku „Výstavba přechodu pro chodce na silnici I/11  

     v k.ú. Olšany“ a složení výběrové komise této zakázky: Haken L., Macek Fr., Brokeš  

      L., Pospíšil J., Ing. Zapletalová – projektantka 

 

 5. Smlouvu číslo: Z_S24_12_8120031909 o realizaci přeložky distribučního zařízení  

     určeného k dodávce elektrické energie mezi provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s. a  

     žadatelem Obec Olšany. 

 

 6. Smlouvu podle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb. mezi Fr. Joklíkem (vlastník),  

     Olomouckým krajem (stavebník) a Obcí Olšany )Vlastník chodníku) 

 

7.  Nabídku nemovitostí v k.ú. Olšany nad Moravou na převod pozemků 731/10, 731/11,  

     731/12, 733/3, 733/4 a 733/5 ve vlastnictví ČR a Úřadu pro zastupování státu ve  

     věcech majetkových do vlastnictví Obce Olšany 

 

8.  Rozšíření předmětu smlouvy o dílo „Výstavba mostu a přeložka potoka“, uzavřená dne  

     31.8.2012 s firmou Ekozis, o zhotovení odbočovacího pruhu ze silnice I/11 a o   

     napojení na nově budovanou mostní konstrukci.(670.000,-Kč včetně DPH) 

 

9.  Zadání zakázky malého rozsahu na výstavbu místní a účelové komunikace –  

     větve A a větve B do výše 1.000.000,- Kč 

 

10.Finanční příspěvek na činnost MAS Horní Pomoraví v podobě členského příspěvku,  

     dle pravidel odsouhlasených v roce 2012, ve výši 10.000 Kč jako základní sazba + 1,-  

     Kč za obyvatele, počet obyvatel k 31.12.2012 

 

 

 



11.Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8012188 mezi Obcí Olšany a ČEZ  

     Distribuce, a.s. na pozemcích p.č.: 872 a 117/3 v k.ú. Olšany nad Moravou 

 

12.Dohoda o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013 mezi Obcí Olšany  

     a městem Šumperk ve výši 227969,-Kč 

 

13.Žádost o výměnu vstupních dveří do bytu p. Martináka, Olšany 75 

 

14. Čerpání rozpočtu za IV/IV 2012 

 

15. Účetní závěrku Obce Olšany za rok 2012 

 

16. Inventarizační zprávu za rok 2012 

       

      17. Návrh na odpis DHM na základě ianventarizace  

 

 

 2. Neschvaluje 

     

 

 

 

 

3. Bere na vědomí 
    1) Rozpočtové změny č 10, 11 

 

 

4. Ukládá 
 

 

 

 

 

Ing. Macek František                                                              Ing. Haken Libor               

     místostarosta                                                                               starosta 


