
Olšanský občasník č. 17          březen 2008 
 
Vážení a milí spoluobčané. 
 
 Dnes jste obdrželi další číslo našeho občasníku s „novým kabátem“, který 
bude stejný i pro další tři letošní čísla. Tisk nám sponzorsky zajistil p. Miloslav 
Ševčík, majitel rekreačních objektů na Říčkách.  

Opět připomínáme, že důležité zprávy, program jednání zastupitelstva obce, 
hlášení místního rozhlasu aj., jsou vždy zveřejněny na úřední desce obce. Uvítali 
jsme dobrý nápad našeho občana, abychom hlášení rozhlasu rozesílali občanům 
emailem. Chceme proto vlastníky emailových účtů požádat o zaslání zprávy 
s předmětem „hlášení MR“ na adresu obec@olsany.org, abychom si mohli vytvořit 
databázi kontaktů pro rozesílání těchto zpráv. Připojit můžete i mobilní čísla 
k doplnění seznamu majitelů domů v obci.  

Pokud máte připomínky, nové nápady či podněty, využijte svých zastupitelů 
nebo se zastavte na obecním úřadě. Můžete využít i schránky na budově OÚ.  
  
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE r. 2007 

Tento dokument byl i se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
vyvěšen na úřední desce (i internetové), přesto vás chceme seznámit 
s nejdůležitějšími údaji: 
 
Celkové p říjmy:  4.691.492,04 Kč 
z toho inv. dotace činily    858.000,-    Kč  
 
Daňové p říjmy  /tř. 1/ - rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 260.000 Kč. Oproti 
r. 2006 byly příjmy vyšší o 284,5 tis. Kč. Došlo k nárůstu příjmů u daní, v rámci 
vlastních příjmů na položce 1337 a 1344. Nemáme nedoplatky u místních poplatků.  
 
Nedaňové p říjmy  /tř. 2/ - rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 51.600 Kč. Oproti 
r. 2006 byly příjmy vyšší o 28,2 tis. Kč. V roce 2007 došlo k navýšení příjmu za 
prodej zboží /publikace/, z dividend, sponzorských darů - 9.000,- Kč na financování 
kulturních akcí. 
 
Celkové výdaje:    4.640.902,26 Kč 
z toho nejvyšší čerpání bylo v kapitole Školství (příspěvek na provoz MŠ - 
367.709 Kč), Veřejné osvětlení (rekonstrukce osvětlení - 784.097,- Kč), Komunální 
služby (úpravy obecního úřadu, chodby, mzda pracovníka na VPP), Péče o vzhled 
obcí (rekonstrukce parku - 773.825,20 Kč), Zastupitelstva obcí (odměny zastupitelů, 
cestovné), Činnost místní správy (platy zaměstnanců, provoz úřadu, pojištění). 
 
Financování:     -50.589,78 Kč 
Rozdíl 50.589,78 Kč tvoří výsledek třídy 8 a srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 
2007, aby bylo hospodaření vyrovnané. 
 
Zůstatek prost ředků na účtech k 31.12.2007 
1.304.157,80 Kč na běžném účtě  
     78.817,-    Kč na depozitním účtě na mzdy za prosinec. 
 



Závěr dokumentu je věnován inventarizaci majetku a hospodaření naší 
příspěvkové organizace - MŠ.  

Obec Olšany hospodařila v roce 2007 dobře, i přes několik investičních akcí 
zůstaly na účtu pro rok 2008 prostředky na další zvelebování obce. V únoru 2008 
provedli auditoři přezkoumání hospodaření obce za rok 2007, při kterém nebyly 
zjištěny závady. Závěrečný účet obce byl schválen na únorovém zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
ROZPOČET r. 2008 

Rovněž tento dokument byl vyvěšen na úřední desce, proto uvedeme pro jeho 
obsáhlost jen několik údajů. Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 12.12.2007. 
Celkové p říjmy:  3.986.500,- Kč 
z toho dotace - Úřad práce 48.000 Kč. 
 
Celkové výdaje:   5.186.500,- Kč 
z toho největší výdaje - příspěvek MŠ 370.000 Kč, oplocení současného a výstavba 
dětského hřiště 476.500 Kč, pořízení územního plánu 405.000 Kč. Na ostatní 
investiční akce jsou prostředky zahrnuté v rezervě a budou se „přesouvat“ po 
obdržení dotací.  
 
Financování:  1.200.000,- Kč 
zde byl zahrnut plánovaný zůstatek prostředků r. 2007. 
 
INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2008 
Máme požádáno o dotace na tyto akce: 

- „Zpracování územního plánu obce“ - na dotaci ve výši 200.000 Kč již máme 
s Jihomoravským krajem podepsanou smlouvu 

- „Hody Olšany 2008“ - žádost podána na odbor kultury Jihomor. kraje ve výši 
23.000 Kč (bohužel letos asi žádná obec neodrží dotaci na pořádání hodů) 

- „Zabezpečení hřiště v Olšanech“ - žádost podána na odbor školství Jihomor. 
kraje ve výši 48.900 Kč, je plánována instalace sítí na kratší strany hřiště 

- „Olšany kanalizace“ - žádost podána na odbor životního prostředí Jihom. kraje 
ve výši 500.000 Kč  

- „Olšany, kamenné schodiště u Obecního úřadu“ - žádost podána na odbor 
regionálního rozvoje Jihomoravského kraje ve výši 169.000 Kč 

- „Dětské hřiště v Olšanech“ - žádost podána na SZIF ve výši 328.228 Kč. 
 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ... 
- dne 23.2.2008 TK Wild Horse Olšany pořádal již poněkolikáté DĚTSKÝ 

KARNEVAL. Vedoucí tábornického klubu se tentokrát představili jako neohrožení 
mušketýři a krásné komtesy. Účast byla obrovská, sešlo se více než 60 dětí, které 
si zasoutěžily jak v tradičních soutěžích (židličková), tak i ve zcela nových a 
tematicky laděných - rychlá jízda na koni, házení kroužků na meč apod. Mezi 
soutěžemi se tančilo a nechyběla ani bohatá tombola. Večer se konal KARNEVAL 
PRO DOSPĚLÉ, účast byla přibližně stejně hojná jako na dětském karnevale, sešlo 
se také téměř 60 masek. Kdo přišel, ten se zcela jistě dobře bavil. Bylo zde plno 
soutěží, tance a srandy. Táborníci děkují všem za účast a těší se na další společné 
akce. 

Ž. Tomášková 
 



- dne 26. února 2008 proběhl kulatý stůl na víceúčelové budově s názvem „Šance 
pro Olšany“. V roce 2006 proběhlo v obci první setkání s občany, zástupci obce 
a členy občanského sdružení Barvínek. Po vzájemné diskusi byly stanoveny 
záměry či konkrétní akce pro budoucí rozvoj Olšan. Nyní byla na začátku probrána 
jednotlivá témata a vytýčené cíle z minulého kulatého stolu. U některých akcí bylo 
konstatováno, že jsou již realizované, některé akce byly vypuštěny a ostatní byly 
upřesněny nebo řešeny podrobněji.  

- dne 3.3.2008 proběhlo setkání důchodců, kde byli přítomní seznámeni 
s programem prevence pro seniory „Žít a nechat žít“, který nám poskytl Magistrát 
města Frýdek-Místek. Potěšila nás větší účast občanů.  

 
CHYSTÁ SE ... 
- 22.3. od 14. hod. proběhne v sále pohostinství U Pštrosa KOŠT SLIVOVICE 2008. 

Vzorky jsou přebírány v pohostinství U Pštrosa od 3.3. do 16.3.2008. Do tohoto 
data se musí přihlásit a uhradit vstupní poplatek i ostatní zájemci o odpolední akci. 
Na večerní zábavu mají zajištěn volný vstup všichni účastníci odpolední 
slivoviciády. Pro další zájemce je vstupné 50,- Kč.  

- víkend 29. a 30. března bude na parkovišti přistaven velkoobjemový kontejner, kde 
nesmí být uložen elektroodpad, nebezpečný nebo stavební odpad. 

- 30. dubna pořádá TK Wild Horse Olšany na hřišti u rybníka Pálení čarodějnic 
- 3. a 4. května proběhne v obci závod minikár 
- 10. května pořádáme Otevírání studánek, letos jsme zvolili pěší trasu od 

Bajerového k Luži, po Vandrovnici na Kalečník (možná odbočka ke studánkám Na 
hrázi, U Dudka). Na Kalečníku bude pro účastníky připraveno občerstvení, zpátky 
do obce půjdeme kolem Srubu a studánky Koretinka.  

- 17. května budou v obci tradiční párové hody, k tanci i poslechu bude odpoledne 
i večer hrát kapela Podboranka. Ve 14. hod. nám 8 párů starších a 8 párů mladších 
stárků zatančí na návsi Moravskou besedu, kterou již pilně nacvičují.  

 
INFORMUJEME  
Územní plán obce Olšany 

Od 20. března do 21. dubna 2008 můžete na obecním úřadě nahlížet do 
návrhu zadání územního plánu obce.  
 
Vyhlídková v ěž Olšany 

Projektová dokumentace na investiční akci „Vyhlídková věž Olšany“ byla 
zpracována v roce 2007 - Ing. Závada, Valašské Meziřičí. 

Na pozemek p.č. 468/6 k.ú. Olšany (výměra 345 m2) je uzavřena smlouva 
o nájmu s Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové (nájem do roku 2012). 

V současné době je zpracována „Žádost“ na realizaci investiční akce 
„Vyhlídková věž Olšany“, která obsahuje náležitosti dle výzvy Regionálního 
operačního programu, oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. 
Součástí žádosti je i finančního zajištění projektu. V případě přiznání dotace bude 
realizace zahájena 1.9.2008 a ukončena 31.5.2009. Akce bude rozdělena na dvě 
etapy. 1. etapa bude od 1.9.2008 do 30.11.2008, následovat bude zimní pauza 
a 2. etapa bude od 1.3.2009 do 31.5.2009. 

Svazek Mikroregion Rakovec schválil předložení žádosti o dotaci na realizaci 
investiční akce „Vyhlídková věž Olšany“ a zajištění financování projektu v celkové 
výši 3 500 000 Kč, z toho předpokládaná dotace 3 220 000 Kč, předpokládaná výše 
vlastních zdrojů 280 000 Kč. 



Dle zásad Regionálního operačního programu Jihovýchod se profinancovávají 
vynaložené prostředky po ukončení celého projektu. Je tedy nutné projekt v plné výši 
uhradit z vlastních zdrojů a po dokončení bude svazku /Olšanům a Rousínovu/ 
dotace ve výši 92,5 % z Regionálního operačního programu proplacena. 

Na základě usnesení valné hromady svazku dne 26.2.2008 se na financování 
investiční akce „Vyhlídková věž Olšany“  bude podílet z obcí mikroregionu pouze 
obec Olšany a město Rousínov, každá ve výši 50 % vynaložených nákladů. Takže 
podíl naší obce bude po obdržení dotace jen ve výši  140.000 Kč. 

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek Mikroregionu Rakovec jako finanční 
spoluúčast na projektu „Vyhlídková věž Olšany“ v hodnotě 3 500 tis. Kč. Celková 
hodnota spoluúčasti je 1 750 tis. Kč, z toho předpokládaná výše podpory 92,5%. 
Pokud bude realizace akce letos, uhradíme v roce 2008 příspěvek ve výši 410 tis. Kč 
a v roce 2009 pak příspěvek ve výši 1 340 tis. Kč. 
 
Hrací řád hřiště 

Na lednovém zasedání zastupitelstvo upravilo hrací řád hřiště v osobě 
správce areálu, kterým je nyní p. Roman Rıss a klíče si od jara můžete vyzvedávat 
v pohostinství U Pštrosa.    
 
Co dělat p ři mimo řádné události 

Na Obecním úřadě si můžete vyzvednout letáček Jihomoravského kraje se 
základními informacemi a postupy jednání při mimořádných událostech. 
 
Cestovní pasy 

Novela zákona o cestovních dokladech č. 106/2007 Sb. umožňuje od  
1. března 2008 zápis občanů mladších 10 let do cestovního pasu rodiče. Bližší 
informace získáte z letáčku, který je k dispozici na Obecním úřadě nebo vám je 
poskytnou úřednice Městského úřadu Vyškov na úseku cestovních pasů, paní Hana 
Kalábová, tel. 517 301 514, paní Jana Pešáková, tel. 517 301 509 a paní Věra 
Žipajová, tel. 517 301 516. 
 
KULTURNÍ AKCE V ROUSÍNOV Ě 

Od 12. do 28. března můžete v prostorách městské knihovny v Rousínově navštívit 
výstavu o Drahanské vrchovině, kterou zde pořádá občanské sdružení Barvínek ve 
spolupráci s městským uřadem. Dozvíte se o zapomenutých mistech Drahanské vrchoviny, 
zaniklých středověkých osadách, studánkách i přírodních rezervacich. Výstava bude 
otevřena v pondělí, středu a pátek v době 9 - 12 a 13 - 17 hodin.  
 
Další akce ve velkém sále Záložny: 
  3.4.2008 - 18 hod.   Kráska a Zví ře 
   Premiéra představení souboru DAVA pod vedením Davida Kříže. 
11.4.2008 - 19.30 hod. Koncert Jakuba Smolíka s kap elou 

Koncert romantického zpěváka s patnácti alby na kontě (písně např. 
Blázen žárlí, Až se ti jednou bude zdát, Až mě andělé a mnohé další). 

18.4.2008 - 19.30 hod. Koncert Pavlíny Jíšové  
Českobudějovická rodačka Pavlína Jíšová patří k výrazným 
zpěvačkám české folkové a country scény a bývá médii označována 
jako "první dáma folku".  

16.5.2008 - 20 hod.   Rohá či z Lokte a Vojta Ki ďák Tomáško 
Společný koncert známé trampské skupiny a písničkáře, se kterým je 
kapela historicky spojena.  


