Olšanský občasník č. 34

červen 2012

Vážení a milí spoluobčané!
Opět uběhly tři měsíce a tak Vás chceme informovat o dění v obci.
Děkujeme za Vaše podněty, připomínky k práci úřadu, k zvelebování obce.
Rovněž bych chtěla poděkovat těm z vás, kteří nám pomohli při jarním úklidu
komunikací v obci.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2011
Zastupitelstvo obce schválilo dne 16. 5. 2012 tento dokument, chceme vás
seznámit s několika údaji z něj.
Celkové příjmy:
8.306 502,78 Kč
z toho největší položkou byly příjmy z odvodu výtěžku z provozování loterií
/EDP/ ve výši 3.000.000 Kč a daně. Nemáme nedoplatky u místních poplatků.
Přijaté dotace:
- na výkon státní správy, školství /pol. 4112/
- na refundaci pojištění pracovníků na veřejnou službu a mzdy 2 pracovníků obce
od ÚP /pol. 4116, ÚZ 13002 - 1 513 Kč, ÚZ 33513234 a 33113234 - 141 372,- Kč/
- dále jsme obdrželi tyto dotace v Kč:
Položka
4111
4122
4122
4222

Účel
Sčítání lidu
MŠ na vybavení ŠJ
Vybavení JSDHO
Hřbitov Olšany

Poskytnuto
2 819,30 000,1 390,112 000,-

Vyčerpáno k 31.12.2011
2 819,30 000,1 390,112 000,-

Celkové výdaje:
9.340.949,73 Kč
Nejvyšší čerpání bylo v kapitole Školství - provozní příspěvek a dotace MŠ (viz
níže), Sportovní zařízení - výstavba víceúčelového hřiště, dětského hřiště,
základové desky, přípojek a parkoviště pro obchod (5.854.732 Kč),
Pohřebnictví - zbudování příjezdové komunikace včetně chodníku ke vstupu,
boxu pro kontejnery (366.308,70 Kč), Komunální služby - mzdy pracovníků na
VPP, provoz budov obce, příspěvky mikroregionům, Zastupitelstvo obcí odměny zastupitelů, cestovné, Činnost místní správy - platy zaměstnanců,
provoz úřadu, pojištění.
Poskytnuté transfery v roce 2011:
Částka
Komentář
484 005,- příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany
30 000,- převod dotace JMK Mateřské škole Olšany na vybavení ŠJ
80 956,- příspěvek za žáky městu Rousínov - dle dodatku smlouvy
20 000,- příspěvek Sportovnímu klubu Olšany - provoz klubu, akce v obci

19 904,19 933,11 594,10 000,101 162,-

příspěvek oddílu stolního tenisu - provoz a akce
příspěvek T.K. Wild Horse - akce pro děti a dospělé
příspěvek OS Haltýř - údržba rybníka, provozní náklady, akce
příspěvek včelařům
příspěvek svazku obcí Drahanská vrchovina - provoz, dofinancování
úvěru a dotace Revolving
6 871,- příspěvek svazku obcí Rakovec - provoz a dofinancování dotace na
vybavení MŠ
2 500,- projednání přestupků MěÚ Rousínov dle veřejnoprávní smlouvy.

Financování:
1.034.446,95 Kč
Stav prostředků na běžném účtu byl k 31. 12. 2011 ve výši 1 507 590,13 Kč,
z toho 882,- Kč tvoří zůstatek sociálního fondu. Ze sociálního fondu byl hrazen
příspěvek na obědy zaměstnanců a dar k životnímu jubileu. Počáteční stav účtu
byl 2 542 037,08 Kč. Rozdíl 1 034 446,95 Kč tvoří výsledek třídy 8 a srovnává
rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2011, aby bylo hospodaření vyrovnané.
Závěr dokumentu je věnován inventarizaci majetku a hospodaření naší
příspěvkové organizace Mateřské školy Olšany. Přílohou dokumentu je zpráva
o přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem a je zde konstatováno, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
AKCE V ROCE 2012
V letošním roce se dokončuje vybavenost víceúčelového areálu. Byl pořízen
sklad od firmy TOUAX, lavičky a posezení od firmy Flora servis. EDMA
Drnovice připravila základové patky a přípojky pro sklad, dokončuje terénní
úpravy, chodníky. Brigádnicky s členy SK jsme oseli trávu na ploše vedle
dětského hřiště. Na dodavatelsky zajištěné práce chceme částečně využít
i v letošním roce získané prostředky od firmy ADMIRAL GLOBAL BETTING
a.s. Komořany ve výši 3.000.000 Kč. Na besedě ohledně výstavby kanalizace
v obci jsme vás informovali, že větší část těchto prostředků použijeme na
zbudování kanalizace v části Olšanské vinohrady. Poskytnuté prostředky
musíme do jednoho roku od podpisu smlouvy proinvestovat a tato stoka lze
ihned napojit na ČOV v Habrovanech. Zde by se měla zbudovat jednotná
kanalizace pro domy od č.p. 174 - 193. V závěru května jsme zaslali výzvu
5 firmám k podání nabídek. Na změnu projektu akce „Olšany kanalizace“
/odkanalizování obce a napojení na stoku v Habrovanech/ již máme
pravomocné územní rozhodnutí a čekáme na vyhlášení dotačního titulu SFŽP.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bude v červnu schvalovat dotace z Programu
obnovy venkova mikroregionům. V rámci svazku obcí Drahanská vrchovina
chceme získat příspěvek na výsadbu zeleně u víceúčelového areálu. V rámci
svazku obcí Rakovec chceme zlepšit vybavení Mateřských škol. Tento
mikroregion letos získal dotaci z MMR na projekt „Prezentace úspěšných projektů
v Mikroregionu Rakovec“. V naší obci se chceme prezentovat zbudovaným
víceúčelovým areálem v rámci slavnostního otevření dne 23. června.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
- 17. března – pořádal T.K.Wild Horse Olšany a Obec Olšany v sále
pohostinství U Pštrosa Maškarní bál pro děti.
Jako již tradičně byl zahájen pohádkou pro děti, tentokrát O pejskovi a kočičce.
Celý karneval potom probíhal v tomto duchu. Děti musely upéct dort - házení
předmětů do hrnce, vytřít podlahu - štafeta s mopem a mýdlem nebo třeba
sesbírat prádlo z prádelní šňůry. Toto odpoledne bylo plné smíchu a zábavy.
Večer jsme pokračovali Karnevalem pro dospělé. Na úvod si příchozí poslechli
zprávy z olšanských kAnálů, kde se dověděli spoustu informací o dění v naší
obci. Shlédli také připravovanou telenovelu v podání našich obětavých
kamarádů, představení Hanky Zagorové a Karla Vágnera, vystoupení skupiny
Familly Group, trénink naší nadějné skokanky na lyžích a také Počasíčko.
Sešlo se nás méně než obvykle, ale o to větší byla legrace. Děkujeme všem
našim příznivcům a těšíme se na další rok.
za T.K. Wild Horse Olšany K. Volfová
- 24. března – jsme uspořádali Vycházku do Rakoveckého údolí, kde jsme
shlédli nádherné palouky poseté bledulemi. U hájenek jsme účastníkům
připravili tradiční občerstvení, někteří pak využili možnosti dopravy autobusem
zpět do obce, ostatní se prošli údolím Říčky do Olšan.
- 26. března – jsme uspořádali Předvelikonoční setkání důchodců v restauraci
U Kalábů. Hlavním bodem byla přednáška tiskové mluvčí Policie na téma
„Nebezpečí číhající na seniory“. Na závěr si senioři povykládali o velikonočních
zvycích a obdrželi pěkné dárky k svátkům jara, které zhotovila p. E. Kuncová.
- 31. března – proběhla na víceúčelové budově Včelařská a velikonoční
výstava. Děkujeme místní organizaci včelařů za přípravu většiny exponátů
a členkám kulturní komise za přípravu a organizaci této akce, kterou navštívilo
přes 70 zájemců.
- 30. dubna – uspořádal T.K. Wild Horse Olšany na hřišti nad rybníkem Pálení
čarodějnic
Letošní pálení čarodějnic jsme zahájili netradičně. Při příchodu děti zjistily, že
zde čarodějnice není. Byly rozděleny do 4 skupin a musely si v lese najít
indicie, které jim napoví, kde je čarodějnice schovaná. Po rozluštění děti
běžely do lesa na 4 světové strany, ale tam našly pouze dopis, že jim
čarodějnice utekla. Nakonec vše dobře dopadlo. Děti ještě musely plnit úkoly,
jako např. odkousat si gumovou žížalu bez pomocí rukou, najít ve spoustě
slizu malého pavoučka a z klacíků a provázku mu vyrobit pavučinku, zahrály si
petanque. Naše čarodějné odpoledne bylo zakončeno módní přehlídkou
čarodějných kostýmů a opékáním špekáčků.
za T.K. Wild Horse Olšany K. Volfová

- 12. - 13. května – pořádala p. B. Zonková závod minikár. Sobotního závodu
o Pohár ČR se zúčastnilo 76 jezdců z celé republiky. I přes nepřízeň počasí
a technické problémy s časomírou zůstalo na nedělní závod 74 jezdců.
Umístění domácích jezdců:
sobota:
G. Syrová 6. místo, P. Zonek 5. místo, M. Zonek 6. místo
neděle:
G. Syrová 10. místo. P. Zonek 4. místo, M. Zonek 8. místo
- 19. května – jsme v rámci tradičního obecního zájezdu navštívili klášter Porta
Coeli v Předklášteří, shlédli nejstarší dřevěný krytý most v obci Černvír,
jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu. Po obědě v Boskovicích jsme si
prohlédli zámek a poslední zastávkou byla Pštrosí farma a zahradnictví
v Doubravicích.
- 19. května – zábava v restauraci U Červeného buku, k poslechu a tanci pro
asi 40 zájemců hráli Rančeři.
- 26. května – uspořádalo OS Haltýř Rybářské závody pro dospělé, kterých se
zúčastnilo 23 rybářů. Pořadatelé připravili pro účastníky občerstvení, tombolu,
bohužel úlovky tentokrát nebyly bohaté.
- 9. června – kvůli nepřízni počasí byl zrušen připravovaný tradiční Dětský den.
Akce bude uspořádána v náhradním termínu, o kterém budete včas informování.
- 9. června – pořádal SK Olšany Noční nohejbalový turnaj trojic na hřišti nad
rybníkem. Čtvrtého ročníku tohoto turnaje se zúčastnilo 7 družstev.
Za chladného počasí si putovní pohár a první místo vybojoval tým z Olšan.
Pořadí na turnaji: 1. místo: Smradi (O. Valehrach, M. Zonek, Z. Modlitba),
2. místo: SLN (J. Kříž, P. Indra, L. Dundálek), 3. místo: NC Pájovci (P. Navrátil,
M. Svoboda, M. Pořízek).
CHYSTÁ SE ...
- 14. června – pořádá sl. Bučková ve spolupráci s obcí na víceúčelové budově
od 18. hod. besedu o výživě, životním stylu, zelených potravinách
- 19. června – pořádáme v Mateřské škole Rozloučení s předškoláky, do
základní školy odchází 10 dětí
- 23. června – pořádá Obec Olšany na víceúčelovém hřišti od 13. hod.
Otevření hřiště aneb sportovní odpoledne pro všechny. Během odpoledne si
mohou zasoutěžit dospělí i děti, ostatní mohou povzbuzovat soutěžící. Bude
připraveno bohaté občerstvení.
- 23. června – uspořádá OS Haltýř Rybářské závody pro děti na rybníku

- 24. června – pořádá Obec Olšany na návsi od 15. hod. Hodové odpoledne posezení u cimbálu, hraje Cimbálová muzika Kalečník
- 14. července – pořádá SK Olšany Turnaj ve fotbale na víceúčelovém hřišti
na Močárech
- 20. - 22. července – pořádá p. R. Röss Pivobraní na návsi, v sobotu večer
hraje skupina Modul
- 11. srpna – pořádá Obec Olšany Letní noc na návsi, od 20. hodin hraje
kapela Panorama band
- 18. srpna – proběhne Zábava v restauraci U Červeného buku
- 25. srpna – pořádá SK Olšany Denní turnaj v nohejbale na víceúčelovém
hřišti na Močárech
INFORMUJEME …
V březnu letošního roku jsme obdrželi akceptační dopis SFŽP k podané
žádosti na projekt „Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Olšany“. Naše
žádost byla doporučena Řídícímu výboru fondu ke kladnému vyřízení a mělo
by se rozhodnout v srpnu. Po získání 90 % dotace chceme pořídit komunální
techniku, kterou bychom zajišťovali úklid komunikací a chodníků v obci.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na základě vašich požadavků uveřejňujeme nejdůležitější usnesení, která byla
přijata na zasedáních zastupitelstva obce Olšany od minulého čísla občasníku.
S celým obsahem zápisu se můžete seznámit na obecním úřadě.
21. 3. 2012
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje geodetické zaměření komunikace
p. č. 600/371 a přilehlého metrového pásu pozemků majitelů v lokalitě B2
k následnému darování těchto částí obci. Obec uhradí kromě zaměření
i poplatky za vklad do KN. Současně bude zaměřena i část komunikace
p. č. 600/198 v k.ú. Olšany u pozemku p. Růžičky
- zastupitelstvo obce Olšany zmocňuje starostku k zastupování obce Olšany
při výkonu všech jeho práv akcionáře a.s. Vodovody a kanalizace Vyškov na
řádné valné hromadě dne 25. 5. 2012
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje trasu přeložky vedení NN p. č. 202/1
v k.ú. Olšany dle zaslané dokumentace z 12. 3. 2012 firmou Energy
Project s.r.o. Prostějov a obsah smlouvy 1030004554/001 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje návrh na rozdělení hospodářského
výsledku Mateřské školy Olšany, který je přílohou tohoto zápisu

- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce Olšany
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje prodloužení pracovní poměru
p. V. Vysoudilovi do 31. 3. 2013
18. 4. 2012
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtové opatření č. 2, které je
přílohou zápisu
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje podání žádosti o dotaci z Prioritní osy 1
Operačního programu Životní prostředí při předpokládaných nákladech akce
„Olšany - kanalizace“ ve výši 72,6 mil. Kč
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje zahájení stavby „Olšany-kanalizace“,
a to týkající se realizace stoky H v části Olšanské vinohrady. Zastupitelstvo
pověřuje starostku zahájit poptávkové řízení na tuto zakázku malého rozsahu
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje smlouvu o dílo s firmou EDMA Drnovice
ohledně zbudování patek ke skladu, přípojek, přístupového chodníku
a zbudování obrubníků kolem dětského hřiště
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje provozní řád víceúčelového areálu
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje smlouvu č. 1030004554/001 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON
Distribuce a.s. ohledně realizace akci „Olšany přeložka vedení NN p.č. 202/1“
dle nově zaslané situace
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje postup pro zadávání zakázek malého
rozsahu
16. 5. 2012
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje obsah smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Obcí, JMP Net s.r.o. Brno a p. Tumovou na části parcely
č. 600/201 v k.ú. Olšany v délce 1,18 m
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje, že Závěrečný účet obce Olšany roku
2011 se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 1342811 s firmou AQUA PROCON s.r.o. Brno
- zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku zaslat poptávku na akci
Olšany-kanalizace stoka H“ a schvaluje, že výběr dodavatele provede
zastupitelstvo
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje smlouvu o dílo č. A127/2012 s firmou
Straka L. - Flora servis Brno na dodávku mobiliáře víceúčelového hřiště.

PŘÍSPĚVEK SK Olšany:

Oznámení o vzniku sbírky SK Olšany
Sportovní klub Olšany tímto oznamuje všem spoluobčanům, že v rámci své
činnosti otevřel sbírku SK Olšany, a to za účelem podpory mladých
hendikepovaných a mimořádně talentovaných sportovců.
Sbírka pro rok 2012 se uskuteční od 15. 6. do 31. 8. 2012.
Místa pro dobrovolné finanční příspěvky spoluobčanů budou:
1. restaurace „U Pštrosa“ nacházející se na návsi obce Olšany
2. samoobsluha COOP Olšany
3. na všech akcích pořádaných v obci, kde to umožní pořadatelé
4. na účtu číslo: 228147180/0300 Poštovní spořitelna, var symbol: 1111.
V rámci charitativní činnosti SK Olšany je záměr vždy přes prázdninové měsíce
uskutečnit sbírku za účelem podpory konkrétního hendikepovaného sportovce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Letošní sbírka se uskuteční na podporu Borise Trávníčka, 13 let.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Připomeňme jeho příběh:
Je červen 2011 a učitel sedmé třídy v Rousínově bere děti na prohlídku
unikátní památky – židovského hřbitova. Neopatrný a nedisciplinovaný
spolužák shazuje náhrobek směrem, kde stojí Boris Trávníček z Habrovan.
Ten nestačí uskočit a staletý těžký pomník na něho padá. V této jediné vteřině
se nadějnému sportovci a fotbalistovi mění celý svět. Začíná jeho boj o život.
Lékaři detekují zranění páteře, plic, jater, žlučníku a ledvin a myslí si, že se již
nebude hýbat. Po roce a těžké dřině a posilování Boris, který nerezignoval
a za podpory okolí se s tímto těžkým údělem popral, sedí a s dlahami se
dokáže postavit. Chce jezdit na speciálním kole handbike a zkouší hrát ping
pong. Pokud vytrvá ve svém velikém úsilí a odhodlání, jistě se mu naplní i jeho
sen o kariéře úspěšného sportovce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------SK Olšany předem děkuje všem spoluobčanům, kteří se sbírky zúčastní.

ZKRÁCENÝ PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ
(Tato zkrácená verze nesnižuje platnost provozního řádu v plném znění, se
kterým se musí každý uživatel seznámit.)
Provozovatel:
Správce:

Obec Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov, tel: 517 374 233
p. Miroslav Bezrouk, Olšany č. p. 118, tel. 722 064 270,
zastupuje p. Antonín Rőss, Olšany č. p. 122, tel. 737 866 421
1. Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit (malá kopaná, tenis,
odbíjená, nohejbal) širokou veřejností.
2. Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, pokyny
správce a provozovatele hřiště.
3. Provozní doba hřiště je duben až říjen (dle klimatických podmínek):
pracovní dny
15 – 22 hod
dny pracovního volna
10 – 22 hod
4. Objednávky (rezervace) zajišťuje a eviduje správce osobně nebo
telefonicky v provozní době hřiště. Maximální doba rezervace jsou
2 hodiny. Hrací dobu lze prodloužit, pokud nejsou další zájemci o hru.
5. V prostoru „Hřiště“ je přísně zakázáno:
- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, obuv
s podpatky, znečištěné boty , aj. )
- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu
- samostatný pohyb dětí do 15-ti let bez dozoru osoby starší 18-ti let
- kouření a požívání omamných látek, konzumace jídla a alkoholický
nápojů všeho druhu
- přinášet sklo (také sklenice, láhve) nebo libovolné ostré předměty
- vstupovat v podnapilém stavu
- atd. – viz provozní řád v plném znění
6. Provozovatel ani správce neručí za odložené věci v areálu a nenesou
odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportoviště.
Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí.
Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit
správci „Hřiště“.
7. Instalaci sloupků a sítí provádí návštěvníci sami. Po ukončení hry musí být
vráceny na své místo.
8. Občané Olšan si mohou pro využívání hřiště zakoupit nepřenosnou
permanentku v ceně 500,- Kč na sezónu. Děti do 15 let mají vstup na hřiště
zdarma (vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let).
DRUH SPORTU
Tenis
Nohejbal, odbíjená, fotbal, …

DOBA
1 hodina
1 hodina

CENA za jednotku
120,- Kč / hřiště
20,- Kč /osobu

