
                                  
 

        U s n e s e n í 
z 38. zasedání Zastupitelstva obce Olšany, konaného dne 11. 5. 2022 
                                              v Olšanech     

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zastupitelstvo obce v Olšanech 
    

1. Schvaluje: 
 

1. Odepsání nedobytné pohledávky za topení v DCHB. 
2. Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Olšany na Moravou  p. č. 860/5, výměra 5.288 m², na 

dobu neurčitou firmě Agroodbyt Bludovsko, s. r. o., roční pachtovné ve výši 3.000 Kč/ha. 
3. Vyúčtování nákladů ve výši 95.000 Kč dle dodatku ke smlouvě o dílo č. 1/2019 – „Stavební 

úpravy a přístavba spojená se změnou účelu užívání hospodářského objektu na Požární 
zbrojnici v Olšanech na parcele č. st. 146 v k. ú. Olšany nad Moravou s doložením 
provedené práce. 

4. Smlouvu o úvěru č. 99033478209 mezi Obcí Olšany a KB, a. s. , Na příkopě 33, Praha, výše 
úvěru 19.433.398 Kč na akci „Chodníky Olšany a Klášterec, Stavba I., III., IV.. 

5. Smlouvu o úvěru č. 99033476715 mezi Obcí Olšany a KB, a. s. , Na příkopě 33, Praha, výše 
úvěru 21.830.984,30 Kč na akci „Sociální služby Olšany – chráněné bydlení“.  

6. Dodatek ke smlouvě mezi Obcí Olšany a firmou Ekozis spol. s r. o., Zábřeh, akce Chodníky 
Olšany a Klášterec – osvětlení. 

7. Nejvýhodnější nabídku v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 
vytápění obchodu v Klášterci" nabídku uchazeče MONTPLAST-ITPV s.r.o., Primátorská 
296/38, 180 00 Praha - Libeň, IČ 24185302 za nabídkovou cenu 321.820,22 bez DPH. 

8. Uzavření Smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce vytápění obchodu v Klášterci" se 
společností MONTPLAST-ITPV s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň, IČ 
24185302 za cenu 321.820,22 bez DPH. 

9.  Žádost pana a paní Dokoupilových, Olšany 93, o poskytnutí výjimky z doby nočního klidu 
po dobu konání oslavy  a to dne 2.7. 2022 na hřišti v Olšanech. 

10. Zvýšení sazby za el. energii při pronájmu hřiště v Olšanech cena 7 Kč/1kWh. 
11.  Zvýšení ceny za krátkodobý pronájem bývalé ZŠ Klášterec, Klub Olšany a hřiště Olšany a      

účtování vratné zálohy 1.000 Kč při zapůjčení  těchto prostor. 
  a) Fyzická osoba přihlášená v obci Olšany a Klášterec hradí pronájem 300 Kč. 
  b) Fyzická osoba, která není přihlášena v obci Olšany a Klášterec hradí pronájem 500 Kč.     
       Účinnost od 12. 5. 2022. 

 
2. Neschvaluje     
 

 
   3. Bere na vědomí 

          Rozpočtové opatření 1 a 2/2022    
 

4. Ukládá 
 
 
 
    Mgr. Lenka Mutinová                                                                   Ing. Aleš Janderka                
       místostarostka                                                                                                           starosta 
 


