
Zápis 

z 2. schůze rady města konané dne 1. 11. 2022 

 

Místo jednání: velká zasedací místnost - radnice 

Zahájení jednání: 17.00 hod., ukončení jednání: 20.30 hod. 

Přítomni: Ing. David Tomášek, Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D., Mgr. Aleš Prokopec, Ing. arch. 

Štěpán Hirsch, František Žíla, Ing. Soňa Večeřová, Ph.D. 

Omluveni:  

Předaný podkladový materiál:  

 

Program jednání: 

I. Úvod  

II.  Body jednání - schválený program (pro 5/0/0): 

1. Rada města bere na vědomí výpověď stávající smlouvy s panem JUDr. Josefem Čechem 

a bere na vědomí novou smlouvu s paní Mgr. Jiřinou Svojanovskou. 

2. Rada města bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Olešnice 

za rok 2022. 

3. Rada města bere na vědomí výpověď paní Lenky Mudrychové z nájemní smlouvy 

nebytového prostoru a pověřuje tajemnici vyvěšením záměru pronájmu tohoto prostoru 

od ledna 2023 (pro 5/0/0). 

4. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení veřejnoprávní smlouvu s Diecézní 

charitou Brno, Oblastní charita Blansko o poskytnutí dotace z rozpočtu města Olešnice 

na poskytování sociálních služeb pro rok 2023 ve výši 622.080,- Kč při zachování 4 

úvazků v přímé péči (pro 5/0/0). 

5. Rada města zamítla žádost o pronájem plochy před domem č.p. 151 na p. č. 665 paní 

RD s tím, že rada má s touto plochou jiný záměr (pro 5/0/0/). 

6. Rada města pověřuje na základě dohody o pracovní činnosti pana Karla Kubíčka o revizi 

dokumentů (revizní zprávy) ke všem obecním budovám s termínem vypracování do 

konce roku (pro 5/0//0). 

7. Rada města schvaluje objednávku ohňostroje u příležitosti konání lampionového 

průvodu v celkové hodnotě 60.500,- Kč s DPH (pro 5/0/0). 

8. Rada města vydala souhlasné stanovisko ke stavební akci „Bytový dům Olešnice vč. 

technické infrastruktury, část SO 09 – Veřejné osvětlení na pozemcích p.č. 2507/3 a 

2507/1 v k. ú. Olešnice na Moravě a souhlasí s napojením nového VO na stávající VO 

(5/0/0). 

9. Rada města projednala rozpočtové provizorium na rok 2023 a doporučila zastupitelstvu 

jeho schválení (pro 5/0/0). 

 

Body vzaté radou města na vědomí bez dalšího projednávání jsou uvedeny v usnesení. 

 

III.  Rekapitulace usnesení – bez připomínek členů rady. 

 

IV.  Závěr – jednání rady bylo ukončeno v 20.30 hod. 

 

V Olešnici 2. 11. 2022, zapsala: Večeřová 

 

Ing. David Tomášek      Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. 

 


