
Olšanský občasník
č. 50 / červen 2016

Vážení a milí spoluobčané!

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 
ZA ROK 2015

Od letošního roku vám nabízíme občasník 
tištěný profesionálně. Většina z  vás zřejmě 
preferuje tiskovou podobu, protože k odběru 
v  elektronické verzi se přihlásilo jen několik 
občanů. Obsah jednotlivých čísel vytváříme ve 
spolupráci se zástupci neziskových organizací 
v obci, ale uvítáme i další příspěvky občanů. 

Děkujeme vám za udržování krásných před-
zahrádek u  vašich domů, na mnohé osázené 
záhonky je radost pohledět. Naši zaměstnan-
ci se snaží udržovat pořádek a  pěkný vzhled 
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v obci. To občas kazí volně pobíhající psi, kteří 
zvláště před úřadem rozhrabují záhonky a ničí 
výsadbu. Bohužel podobné signály máme i od 
některých z vás. Prosíme majitele zvířat o větší 
ohleduplnost k cizímu majetku. 

Pomalu se nám blíží léto a tak vám chceme 
popřát krásné prázdninové a dovolenkové zá-
žitky, slunné dny plné pohody a spokojenosti. 
Snad nás letos nečekají úmorná vedra či jiné 
extrémy počasí. 

V  úvodu bychom vás chtěli pozvat na Sva-
tojánské hody na návsi v  Olšanech, které se 
konají v sobotu 25. června 2016. 

Zastupitelstvo obce schválilo tento doku-
ment dne 13. 4. 2016. Veškeré potřebné pí-
semnosti byly zveřejněny na obou úředních 
deskách. Níže uvádíme jen několik podstat-
ných údajů. 
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Celkové příjmy:     56 191 231,24 Kč

z toho největší položkou byly daňové příjmy 
a dotace na výstavbu kanalizace.

Přijaté dotace /tř. 4/ - oproti r. 2014 jsou 
příjmy vyšší o 35,614 mil. Kč. Je zde zahrnuta 
dotace:
•	 na výkon st. správy, školství /pol. 4112 – 

102 300 Kč/
•	 na plat 1 pracovníka obce od ÚP vč. do-

platku z r. 2014 /pol. 4116, ÚZ 13101 a ÚZ 
13234 celkem 127 419,- Kč/ 

Zbývající příjmy tvoří převody mezi běžným 
účtem v ČNB a ČS na položce 4134. 

Prostředky na položce 4122 budou použity 
v souladu s uzavřenou smlouvou na jaře 2016 
na opravu střechy kapličky. Na položce 4122 
jsme obdrželi dotaci na refundaci školení čle-
nů JSDHO, která byla čerpána na vybavení jed-
notky. V rámci položek 4213 a 4216 byly pro-
účtovány dotace ze SFŽP a FS na realizaci akce 
Olšany – kanalizace. Na položce 4222 jsme 
v roce 2014 obdrželi dotaci kraje na výstavbu 
kanalizace ještě před výběrem dodavatele, 
takže v roce 2016 bude po ukončení závěreč-
ného vyhodnocení akce část této dotace vrá-
cena kvůli nižší celkové ceně stavby. 

Celkové výdaje:  63 992 506,57 Kč
Nejvyšší čerpání bylo v  kapitole Odvádění 

a čištění odp. vod – na výstavbu nové kanali-
zace v obci ve výši 40,6 mil. Kč. Loňské výdaje 
na výstavbu byly z velké části kryty dotacemi 
/25,5 mil. Kč/, dále úvěrem /8,2 mil. Kč/ a je zde 
proúčtována přenesená daňová povinnost 
u faktur firmy ČAK /6,9 mil. Kč/. Další vyšší čer-

pání je v kapitole Školství – provozní příspěvek 
(viz níže), Komunální služby – mzdy pracovní-
ků, provoz budov obce, příspěvky mikroregio-
nům, Zastupitelstvo obce – odměny zastupi-
telů, cestovné, Činnost místní správy – platy 
zaměstnanců, provoz úřadu, pojištění.

Poskytnuté transfery v roce 2015:
Částka Komentář
400 000,-  příspěvek na provoz Mateřské 
 školy Olšany
40 000,- příspěvek Sportovnímu klubu 
 Olšany na činnost, akce

18 811,- příspěvek T.K. Wild Horse na akce 
 pro děti a dospělé
9 528,10 příspěvek OS Haltýř – údržba 
 rybníka, akce
10 000,- příspěvek včelařům na provoz 
 spolku
20 000,- příspěvek svazku obcí Drahanská 
 vrchovina
876,- příspěvek svazku obcí Rakovec

Financování:   7 801 275,33 Kč
Stav prostředků na běžných účtech byl 

k 31. 12. 2015 ve výši 11 164 632,78 Kč, z toho 
19 610,- Kč tvoří zůstatek sociálního fondu. 
Ze sociálního fondu byly hrazeny příspěvky 
na obědy zaměstnanců. 

Počáteční stav účtů byl 10 760 908,11 Kč. 
Rozdíl 403 724,67 Kč tvoří výsledek na pol. 
8115 a  srovnává rozdíl mezi příjmy a  výdaji 
roku 2015, aby bylo hospodaření vyrovnané. 
Na položce 8123 je skutečné čerpání sjedna-
ného úvěru na výstavbu kanalizace v obci ve 
výši 8 205 000 Kč. 

Položka Účel ÚZ Poskytnuto Vyčerpáno k 31.12.2015
4122 Neinv. př. transf. od krajů 332 150 000,00,- -
4122 Neinv. př. transf. od krajů 14004 2 400,- 2 400,00,-
4213 Inv. př. tranf. ze SF 90877 1 345 538,60,- 1 345 538,60,-
4216 Ost. inv. př. transf. ze SR 15825 22 874 156,69,- 22 874 156,69,-
4222 Inv. př. tranf. od krajů 232 /v roce 2014/ 1 294 543,57,-
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AKTUALITY
Provoz kanalizace v obci

Příprava výstavby 
– rekonstrukce sálu v obci

Akce v roce 2016

V současné době se většina z vás napojuje 
na zkolaudovaný kanalizační řád v  obci. Po 
kontrole Ing. H. Krmíčkovou je s  majitelem 
nemovitosti uzavřena smlouva. Nyní probí-
hají odečty vodoměrů a  po předání stavů 
budeme postupně vyhotovovat faktury, kte-
ré vám pošleme emailem nebo doručíme 
do schránek. Platby stočného mohou pro-
běhnout v hotovosti na pokladně OÚ Olšany 
nebo bezhotovostním bankovním převodem 
na účet obce. Majitelé nemovitostí, kteří se 
v prvním pololetí letošního roku nenapojí na 
zbudovanou kanalizaci, budou obci prokazo-
vat, jak likvidují odpadní vody ze své nemo-
vitosti. Skutečnost neprodleně se napojit na 
veřejnou část splaškové kanalizace v obci po 
vybudování kanalizace v  obci Olšany vyplý-
vá ze zákona č. 274/2001 Sb. o  vodovodech 
a  kanalizacích a  o  změně některých zákonů, 
v  platném znění. Chápeme, že někteří z  vás 
mají technické či jiné problémy s napojením, 
takže v  ojedinělých případech akceptujeme 
prodloužení termínu napojení na konec léta. 
Ostatním majitelům zašleme výzvu a bohužel 

může dojít i k uplatnění sankcí dle § 32 výše 
uvedeného zákona. 

V  poslední době se množí dotazy ohledně 
možnosti neúčtování stočného v  plné výši 
z důvodu využití vody na zalévání, napouštění 
bazénů. Ve vzorové smlouvě máme v bodu 2.3. 
d) uvedeno:

„Jestliže Odběratel vodu dodanou vodovo-
dem zčásti spotřebuje bez vypouštění do ka-
nalizace a  toto množství je prokazatelně větší 
než 30 m3/rok (podnikatelské subjekty), zjistí se 
množství vypouštěné odpadní vody měřením 
nebo odborným výpočtem podle technických 
propočtů předložených Odběratelem a  ověře-
ným Provozovatelem, pokud se předem Provo-
zovatel s Odběratelem nedohodli jinak.“

Stejný postup mají i jiní provozovatelé kanali-
zace. Vodovody a kanalizace Vyškov účtují vod-
né – stočné v poměru 1:1 a občané si mohou 
požádat o slevu na stočném jen pokud spotře-
bují více než 30 m3/rok vody k jiným účelům. 

Na konci května nám SFŽP na základě dodat-
ku smlouvy navýšil dotaci o 426.000 Kč. Tím se 
však oddálil termín závěrečného vyhodnocení 
akce a zúčtování všech poskytnutých dotací. 

Zastupitelstvo obce na základě schůzek s ar-
chitektem rozhodlo, že zamýšlená varianta vý-
stavby nového společenského objektu na Mo-
čárech by měla sloužit rozmanitým potřebám 
místních obyvatel. Toto centrum by mělo ob-
sahovat plnohodnotně využitelnou tělocvič-
nu a plnohodnotně využitelný sál pro kulturní 
akce, a to s potřebným zázemím. Snažili jsme 
se najít řešení pro různé varianty využívání 
těchto prostor při akceptovatelné pořizovací 
ceně díla.

Na konci května byla dokončena oprava 
střechy kapličky na návsi včetně nátěrů omí-
tek. Podařilo se nám vybrat odbornou firmu 
p. Parmy, která s  citem k  této sakrální stavbě 
provedla její opravu a doporučila nám i někte-
ré doplňky pro lepší funkčnost stavby. Kaplič-
ka se opět stala krásnou dominantou návsi. 
Celkové náklady akce jsou 232 tis. Kč, z čehož 
150 tis. Kč tvořila dotace Jihomoravského kra-
je. Jistě jste si všimli vrácení původního, ale 
opraveného kříže na věžičce. Jeho pozlacení 
a opravu i dalšího inventáře kapličky provádí 
p. Karel Cyril Votýpka. 
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V  letošním roce obdržíme od Jihomorav-
ského kraje dotace na částečné pokrytí úroků 
z úvěru na výstavbu kanalizace ve výši 37 tis. Kč, 
na vybavení knihovny novým počítačem, mo-
biliářem, na úpravu vzhledu této místnosti ve 

výši 49 tis. Kč a 70 tis. Kč na vybavení naší zása-
hové jednotky hasičů. 

Úřad práce Vyškov nám bude dotovat mzdo-
vé náklady pracovníka na veřejně prospěšné 
práce p. L. Hály do 30. 9. 2016. 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
- 12. března – pořádal T.K. Wild Horse Olša-
ny za podpory Obce Olšany tradiční Maškarní 
bál pro děti a dospělé v sále pohostinství U Pštro-
sa. Děti si oblékly připravené masky a  sešly se 
v sále. Přivítala je krátká milá pohádka „O Koblíž-
kovi“, pak již následovala volná zábava. Děti své 
kostýmy předvedly při promenádě, do mikrofo-
nu se hezky představily a dostaly sladkost a pití. 
Během dovádění při muzice se děti mohly vy-
řádit při různých tematických hrách a soutěžích. 
Nejatraktivnější byl zřejmě náš koblížkovač. Děti 
si uhnětly těsto, vložily na pás a z koblížkovače 
jim vyjel opravdový hotový koblížek. Potom 
proběhl závod o největšího jedlíka. Tuto soutěž 
si s radostí vyzkoušeli i dospěláci. Nechyběla ani 
tradiční židličkovaná a soutěž v tanci na pódiu. 
Bylo vidět, že se všichni skvěle bavili a my všem 
zúčastněným mockrát děkujeme. 

T.K. Wild Horse Olšany 

- 21. března – uspořádala Obec Olšany Se-
tkání důchodců v 16 hodin v Penziónu u Kalá-
bů. Pro seniory byla připravena krátká beseda 
s tiskovou mluvčí Policie na téma bezpečnost 
v  dopravě. Důchodci obdrželi reflexní pásky 
pro bezpečný pohyb na komunikacích a drob-
né dárky prostřednictvím naší tomboly.  

- 9. dubna – proběhlo na obecním úřadě 
vítání občánků, v rámci kterého jsme mezi ob-
čánky obce přivítali 2 děti narozené v závěru 
loňského roku a 2 děti narozené v lednu letoš-
ního roku. 

- 23. dubna – pořádala Obec Olšany Oteví-
rání studánek – pochod okolím obce. Autobus 

zavezl více než 50 účastníků do Lulče, kde jsme 
vyšli křížovou cestou ke kostelu sv. Martina. Zde 
nám Ing. Modlitbová sdělila historii této stavby. 
Odtud jsme prošli lesem na Nemojanský mlýn, 
kde účastníky zaujalo zdejší „minizoo“. Kolem 
rybníka Chobot jsme zamířili do kopců, prohléd-
li si Smutnou a Manzurskou skalu. V závěru ces-
ty nás čekalo příjemné občerstvení. Děkujeme 
bratrům Kuncovým za průvodcovství a  i  všem 
ostatním, kteří pomohli s organizací akce.  

- 30. dubna – uspořádal T.K. Wild Horse Ol-
šany ve spolupráci s JSDHO na hřišti nad ryb-
níkem Pálení čarodějnic. Děti, které přišly, nej-
prve plnily různé úkoly. Například si mohly ze 
šňůry odkousat dlouhého hada, z jedovatého 
slizu vylovit a zachránit malé dinosauříky, slo-
žit rozbitou fotografii jedné čarodějnici a také 
pomohly s vařením kouzelného lektvaru. Bylo 
třeba do něj najít mnoho ingrediencí a správ-
ně jej namíchat. Děti si potom tímto lektvarem 
společně připily, aby se jim podařilo ty zlé ča-
rodějnice upálit. Potom si mohly oddechnout, 
posilnit se špekáčkem a  sladkostmi. Dále si 
mohly prohlédnout hasičské auto a vyzkoušet 
si, jak uhasit oheň, když se vymkne kontrole. 
To dětem předvedli místní dobrovolní hasiči.
Děkujeme všem dětem, že nám pomohly 
upálit čarodějnice, a všem ostatním za pomoc 
a podporu.

T.K. Wild Horse Olšany     

- 1. května – pořádala Ing. Modlitbová 
a p. Veronese ve víceúčelové budově akci Vý-
roba přáníček k  Svátku matek, aby děti měly 
dárek pro své maminky. 
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CHYSTÁ SE ...

- 21 května – pořádalo OS Haltýř dopo-
ledne na rybníku Rybářské závody pro dospě-
lé, kterých se zúčastnilo 18 rybářů. Vítězem 
závodů byl p. Petr Bartl z  Rybářského svazu 
Ponětovice, který ulovil ryby v celkové délce 
2,80 metrů. Největšími ulovenými rybami byl 
kapr o délce 65 cm a amur s 61 cm. 

- 28. května – jsme připravili Zájezd, v rám-
ci kterého si během dopoledne 49 účastníků 
prohlédlo malebné město Štramberk s krásný-
mi valašskými roubenými chalupami. Městeč-
kem jsme došli k Trúbě, odkud byl krásný roz-
hled na okolí a Beskydy. Většina z nás navštívila 
i jeskyni Šipka. Po obědě jsme zajeli do Teplic 
nad Bečvou a lesem došli k Hranické propasti, 
pak lázeňským parkem k Zbrašovské aragoni-
tové jeskyni. Všem se prohlídka této nejteplejší 
jeskyně u  nás líbila. Na závěr zájezdu jsme si 
prohlédli náměstí v Hranicích a občerstvili se 
před zpáteční cestou domů. 

- 28. května – na víceúčelovém hřišti v Ol-
šanech pořádal spolek TENIS BIKE OLŠANY z.s. 
za podpory Obce Olšany tenisový turnaj ve 
čtyřhře. Celou sobotu bylo krásné počasí a tak 
turnaj probíhal naprosto hladce. Turnaje se 
účastnilo celkem 5 dvojic, přičemž se jedna-
lo o domácí hráče, a pak o hráče z Habrovan 
a  Rousínova. Vítězem turnaje se po velkém 
boji stala domácí dvojice ve složení Jiří Juráček 
a  Miroslav Bezrouk. Všem zúčastněným hrá-
čům a  divákům děkuji za účast a  přátelskou 
atmosféru, která provázela celou akci.

Ing. Antonín Trávník, předseda spolku 
TENIS BIKE OLŠANY z.s.

- 4. června – pořádal T.K. Wild Horse Olšany 
na hřišti nad rybníkem Dětský den. Letos byla 

celá akce v  duchu loupeživých pirátů, jejich 
dovedností a  pirátských lodí, žádné bouře ani 
vlnobití však nenastaly. Naopak dětem přálo 
nádherné počasí a  sešlo se jich cca 80. Každé 
dítě dostalo v  úvodu pirátský šátek. Během 
odpoledne pak děti získaly potřebné pirátské 
zkušenosti, bez kterých se na moři neobejdou. 
Chytaly ryby, střílely obřím prakem, bojovaly na 
úzké palubě při vlnobití, zdolávaly náročný sla-
lom mezi lodním nákladem, lezly po provazo-
vém žebříku, přenášely pitnou vodu v lanoví na 
palubě lodi, proplouvaly úzkou soutěskou, sklá-
daly mapu noční oblohy pro správnou navigaci. 
Pak je čekala cesta k pokladu, který kromě slad-
ké odměny obsahoval i třpytivý diamant. Ten se 
všem moc líbil a pro jeho lesk někteří zapomně-
li i na sladkou část odměny. Po posilnění špe-
káčkem následovaly pro odvážné piráty turnaje 
o hodnotné ceny. Nelítostně spolu bojovali při 
přetahování lanem mezi palubami lodí a  pak 
porovnávali svoji výdrž pod vodou. Další atrakcí 
pro děti, které ještě měly dost sil, byla jízda na 
kánoi na rybníku, tvorba velkých bublin, balan-
cování na slackline, velké puzzle, kormidlování, 
atd. Děti si odpoledne náramně užily. 
Děkuje všem kamarádům a  členům SK Olšany, 
kteří pomohli s přípravou a průběhem této akce.

T.K. Wild Horse Olšany     

- 4. června – pořádal SK Olšany na hřišti nad 
rybníkem od 18 hodin Noční turnaj v nohejbalu.

- 12. června – pořádalo OS Haltýř dopo-
ledne na rybníku Dětský rybářský den. Děti si 
zde vyzkoušely, jak se lov ryb provádí, a to na 
rybářský prut k tomu určený. Ten si mohly i za-
půjčit od přítomných členů spolku, kteří jim 
byli nápomocní i radou. 

- 21. června – proběhne v Mateřské škole 
Rozloučení s předškoláky. 

- 25. června – se konají Svatojánské hody 
od 14. hodin na návsi v  Olšanech. Letos ne-



Olšanský občasník

6

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

projdou vesnicí stárky a  stárci, ale je pro vás 
připravena hodová slavnost na počest patro-
na naší obce. V rámci akce chceme představit 
opravenou kapličku. 

- 9. července – pořádá restaurace U  Čer-
veného buku Letní noc u  rybníka, k  poslechu 
a tanci hraje skupina Rančeři.

- 9. července – pořádá SK Olšany Turnaj ve 
fotbale na víceúčelovém hřišti na Močárech od 
9 hod. 

- 15.–17. července – pořádá p. Kolmačka 
na návsi Pivobraní, v sobotu bude večer zába-
va s kapelou Modul.  

- 23. července – pořádá p. Ondra na hřišti 
na Močárech Volejbalový turnaj o putovní po-
hár starostky obce. 

- 30. července – pořádá na rybníku Obec 
Olšany ve spolupráci s hasiči a o. s. Haltýř Nec-
kyádu. Hasiči oslaví 110. výročí založení SDH 
v obci. Rybáři současně pořádají Rybářské hody.

INFORMUJEME …
Sdělujeme občanům, že na sběrném stano-

višti za zastávkou byl přidán 770 l kontejner 
na bio odpad. Po jedné 240 l nádobě bylo do-
plněno stanoviště na kopci a v části Olšanské 
Vinohrady. Pracovníci Respona a.s. žádají ob-
čany, aby ke svozovým nádobám na bio nedá-
vali trávu ve velkých pytlích, protože nejsou 

schopni toto těžké břemeno vyzvednout do 
svozového vozidla. 

Žádáme občany a  majitele rekreačních ob-
jektů, aby do kontejnerů na směsný odpad 
zvláště u  chatových lokalit nedávali stavební 
či velkoobjemový odpad! Děkujeme.

Mateřská škola Olšany
V posledních měsících letošního školního 

roku čekalo děti z mateřské školy několik akcí. 
V květnu se žáci zúčastnili výukového progra-
mu Poznáváme pejsky – canisterapie, což byl 
pro děti pěkný zážitek při kontaktu s  pejsky. 
Dětem byl umožněn bezpečný kontakt s cizím 
psem, vše hravou formou. Poděkování patří 
p. Podanému, který zajistil ukázku policejních 
psů, jejich výcviku a ukázku při napadení člo-
věka, ukázku policejních zbraní.

Na plaveckou olympiádu do Vyškova do 
bazénu bylo přihlášeno 5 dětí z  naší školy. 

Umístily se na krásném 8. místě. Děti soutě-
žily i v jednotlivcích, v rychlostním závodě na 
25 m. Kryštof Wagner se umístil na 2. místě, 
gratulujeme.

V měsíci červnu pojedeme na školní výlet do 
zábavného centra Mraveniště Brno.

Dne 21. června se rozloučíme se 12 před-
školními dětmi a  popřejeme všem krásné 
prázdniny.

Učitelský sbor školy děkuje všem rodičům 
i  občanům za pomoc při sběru papíru do 
soutěže. 

M. Coufalová, ředitelka školy

Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občasníku (bez 
osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.
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16. 3. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
-  schvaluje odkupní cenu nemovitosti č. p. 8 v Olšanech ve výši do 1.000.000 Kč, 
-  schvaluje obsah Smlouvy o nájmu pozemku uzavíranou s p. Filipem Kolmačkou na část 

p.č. 736/1 v k.ú. Olšany před pohostinstvím U Pštrosa,  
-  pověřuje starostku obce Olšany k účasti na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. dne 20. 5. 2016. Toto zmocnění platí nejdéle do 20. 7. 2016, 
-  schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2015, 
-  schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve výši 9.126,69 Kč, 

a to 5.126,69 Kč do Fondu rezervního a 4.000 Kč do Fondu odměn,
-  schvaluje obsah Směrnice pro vedení účetnictví se změnami k 1. 4. 2016, 
-  v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměny neuvolněných členů 

zastupitelstva s platností od 1. 4. 2016 takto – místostarosta 6.000 Kč, předsedové stavební 
a kulturní komise 1.050 Kč, ostatní 600 Kč, 

-  schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Úřadem práce na refundaci mzdových nákladů 1 pra-
covníka na VPP od dubna do konce září 2016 a pověřují starostku jejím podpisem, 

-  bere na vědomí Protokol finančního a kontrolního výboru obce k provedené kontrole za ob-
dobí červenec – prosinec r. 2015, které jsou přílohou zápisu, 

-  schvaluje člena finančního výboru obce p. Luboše Hrdinku. 

13. 4. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
-  schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace Partnerství na výsadbu stromů kolem Zahrádkové 

cesty a pověřuje p. Ing. Indrucha zajištěním podkladů do 28. 4. 2016,
-  schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-

ších předpisů Závěrečný účet obce Olšany roku 2015, který se uzavírá vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to s výhradou. Opatření k nápravě, a to vratka finančního daru 
uvolněné členky zastupitelstva ve výši 15.000 Kč již bylo splněno. Částka byla sražena ve vý-
platě za březen 2016. Zastupitelstvo pověřuje starostku zaslat do 15 dnů písemnou informaci 
krajskému úřadu, 

-  schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů Účetní závěrku obce Olšany sestavenou k 31. 12. 2015,

-  schvaluje rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou zápisu,
-  schvaluje upravený návštěvní řád víceúčelové budovy,
-  schvaluje úpravu rozsahu pojistné smlouvy s Kooperativou dle zaslaného návrhu. 

18. 5. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
-  schvaluje finanční příspěvek na tenisový turnaj čtyřher dne 28. 5. 2016 ve výši 1.200 Kč a pro-

minutí poplatku za užívání víceúčelového hřiště při konání tohoto turnaje, 
-  schvaluje podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů přijetí dotace ve výši 37.000 Kč na Úroky z úvěru na akci Olšany-kanalizace, 
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-  schvaluje podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů přijetí dotace ve výši 49.000 Kč na akci Knihovna Olšany, 

-  schvaluje obsah darovací smlouvy s Českomoravským štěrkem a.s. Mokrá ohledně darování 
150 tun drceného kameniva,  

-  schvaluje obsah Smlouvy č. 1030030167/01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
spol. E-ON Distribuce a.s. na realizaci akce „Olšany, připojení NN k RD Ing. Mrvová“, 

-  schvaluje úhradu nákladů na akci vysvěcení kapličky ve výši 15.000 Kč,
-  schvaluje obsah Dodatku smlouvy o poskytnutí podpory týkající se navýšení dotace na akci 

Olšany-kanalizace a pověřují starostku jejím podpisem,  
-  schvaluje obsah Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s manželi Ševčíkovými ohledně 

uložení kanalizace do jejich pozemků p.č. 49, 600/319 a 600/406 v k.ú. Olšany, 
-  schvaluje obsah Smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Severočeská 

správa nemovitostí ohledně uložení kanalizace do jejich pozemku p.č. 265 v k.ú. Olšany, 
-  schvaluje obsah Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Cygnet ohledně 

uložení kanalizace do jejich pozemků p.č. 275/7, 600/396, 600/411 a 600/421 v k.ú. Olšany, 
-  schvaluje obsah Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s p. Jiřím a Zdeňkem Svobodou 

ohledně uložení kanalizace do jejich pozemku p.č. 307/2 v k.ú. Olšany,
-  schvaluje obsah Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Ing. Kvapilem ohledně uložení 

kanalizace do jeho pozemků p.č. 600/20, 600/399, 600/403, 600/404 a 600/422 v k.ú. Olšany, 
-  schvaluje obsah Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s manželi Poláškovými ohledně 

uložení kanalizace do jejich pozemku p.č. 600/392 v k.ú. Olšany, 
-  schvaluje obsah Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s p. Wojtowitcem ohledně ulo-

žení kanalizace do jejich pozemku p.č. 600/393 v k.ú. Olšany, 
-  schvaluje obsah Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s manželi Kostrbíkovými ohled-

ně uložení kanalizace do jejich pozemku p.č. 464/4 v k.ú. Olšany, 
-  schvaluje závěry stavebního programu ze dne 9. 5. 2016 zpracovaného Ing. arch. Pavlunem, 
-  pověřuje starostku a místostarostu účastí na valné hromadě svazku Rakovec dne 24. 5. 2016 

a schvaluje náhradníka Ing. E. Modlitbovou, 
-  schvaluje výši odměny p. K. C. Votýpkovi za provedené práce – opravu mobiliáře kapličky včet-

ně materiálu ve výši 14.000 Kč, 
-  schvaluje obsah dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Oprava střechy kapličky“ uzavíranou 

s p. Parmou. 


