
  

U s n e s e n í 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Olšany, konaného dne 
 19. 10. 2022 

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

 
Zastupitelstvo obce v Olšanech 
 
            Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné 
            členy zastupitelstva ke složení slibu. 
 

1. Určilo způsob volby starosty a místostarosty – veřejná volba. 
 

2. Určilo funkci, kterou bude člen ZO vykonávat jako dlouhodobě uvolněný. 
Uvolněný - starosta 

       
3.  Zvolilo:  

           -   do funkce starosty obce  
               Ing. Aleš Janderka, nar. 11. 11. 1967, Olšany, část Klášterec 2 
                                             
            - do funkce místostarosty obce 
              Ing. Michal Mutina, nar.  27. 6. 1992, Olšany 153 
 
      4.  Zřídilo výbory a komise a určilo počet členů pro jednotlivé výbory a komise. 
           Finanční výbor 3 členi 

 Kontrolní výbor 3 členi 
 Kulturní a sociální komise 
 Finanční komise 
 Stavební komise 

 
          Zvolilo předsedy výborů a jmenovalo předsedy komisí: 

a. Finanční výbor: Ing. Vít Prachař 
b. Kontrolní výbor: Ing. František Macek   
c.  Kulturní a sociální komise: Mgr. Lenka Mutinová 
d. Stavební komise: Ing. Ondřej Dokoupil 
e. Finanční komise: Ing. Michal Maršálek     

           
       5. Schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněným členům ZO od 20.10.2022:  
           místostarosta:  9.900 Kč/měsíčně 
           předseda výboru, komise: 1.770 Kč/měsíčně  
           člen ZO ve výboru, v komisi: 1.514 Kč/měsíčně 
             
      6. Zastupitelstvo obce Olšany deleguje zástupce obce Olšany pana Ing. Aleše Janderku, nar.   
          11. 11. 1967, bytem Olšany, Klášterec 2, do valných hromad společnosti Vodohospodářská   
         zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, (dále jen “Vodohospodářská      
         zařízení Šumperk, a.s.”) konaných v období od 1. 11. 2022 do konce funkčního volebního     
         období v roce 2026, a to dle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  
         (dále jen „zákon o obcích“), s účinností od 20. 10. 2022.  
 

 
 



 
7. Deleguje jako zástupce do svazku Regionu Ruda Ing. Aleše Janderku, Ing. Michala Mutinu,  
    Mgr. Lenku Mutinovou. 

 
8. Schvaluje žádost Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Sociální služby Olšany –   
     chráněné bydlení“ mezi Obcí Olšany a firmou Tomero s. r. o. , Vyškov.  

10. Pověřuje starostu obce uzavřením dohody o zrušení smlouvy budoucí kupní uzavřené mezi                      
společností JMK Cargo s.r.o., IČ: 08112100 se sídlem Klášterec 19, 789 62 Olšany zastoupené  
jednatelem společnosti Janem Knápkem, jejímž předmětem byl prodej pozemku nově vymezeného 
geometrickým plánem č. 218-145/2021 ze dne 24. 8. 2021 vyhotoveným Ing. Andreou Indrovou , a 
to parc. č. 350/20 - orná půda o výměře 496 m2 v k.ú. Klášterec a obci Olšany z důvodu 
nemožnosti dělení pozemku za účelem prodeje, jelikož prodej by nebyl realizován majitelům 
sousedního pozemku parc. č. 350/4 k.ú. Klášterec a obec Olšany a tudíž by nebyl zajištěn přístup 
na nově oddělený pozemek. 

 

Neschvaluje:  

 
9. Kupní smlouvu mezi Obcí Olšany a JMK Cargo, IČ 08112100, se sídlem 789 62 Olšany, Klášterec 19,   
     předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 350/20 – orná půda o výměře 496 m² v k. ú.   
     Klášterec. 
 
 
 
 
 

Bere na vědomí 
 
 

 
 
 
      Ing. Aleš Janderka        Ing. Michal Mutina 
             starosta              místostarosta 
 
             


