
Zápis 

ze 87. schůze rady města konané dne 23. 6. 2022 

 

Místo jednání: velká zasedací místnost - radnice 

Zahájení jednání: 18.00 hod., ukončení jednání: 19.00 hod. 

Přítomni: PaedDr. Zdeněk Peša, Mgr. David Mareček, Ing. Pavel Adamec, Ing. Josef Kánský, 

Ing. Soňa Večeřová, Ph.D. 

Omluveni: Karel Kubíček 

Předaný podkladový materiál:  

 

Program jednání: 

I. Úvod  

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

1. Rada města schvaluje darovací smlouvu České asociaci ultramaratonců z.s. ve výši 

8.000,- Kč a schvaluje také využití prostor zahrady KD (pro 4/0/0). 

2. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 665 o výměře 76 m2. O 

samotném pronájmu bude jednat rada po zveřejnění tohoto záměru na úřední desce 

MěÚ v Olešnice min. po dobu 15 dnů – dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb.) (pro 4/0/0). 

3. Rada města schvaluje jmenování paní Mgr. Ivanu Jančovou za členku školské rady 

Základní školy a mateřské školy města Olešnice, příspěvkové organizace na další 

funkční období (4/0/0). 

4. Rada města schvaluje obsah Olešnického zpravodaje na měsíc červenec (pro 4/0/0). 

5. Rada města bere na vědomí Rozhodnutí č. 0375/14/UKR_AS/2022, které poskytuje 

městu Olešnici dotaci ve výši 180 tis. Kč v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro děti 

cizince migrující z Ukrajiny. 

6. Rada města bere na vědomí Zprávu o otevření obálek zadávacího řízení akce ZTI 

Piskačův sad a Zprávu o hodnocení nabídek. 

7. Rada města bere na vědomí informaci o převzetí a předání staveniště „Oprava 

kulturního domu v Olešnici – část 1“ firmě ISS stavtrade s.r.o., Brno. 

8. Rada města schvaluje objednávku pořízení projektové dokumentace akce KD – 

upravení vnitřních prostor občerstvení na základě předložené varianty A ve stupni 

ke stavebnímu povolení s položkovým rozpočtem dle cenové nabídky od pan 

Ing.arch. Štěpána Hirsche (3/0/0). 

9. Rada města bere na vědomí Protokol o provedení revize knihovního fondu Městské 

knihovny Olešnice. 

10. Rada města bere na vědomí dopis ministra vnitra pana Víta Rakušana ve věci Novela 

stavebního úřadu. 

11. Rada města bere na vědomí Rozhodnutí č. 1210400502 o poskytnutí finančních 

prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Výsadba stromů v k.ú. 

Olešnice na Moravě. 

12. Rada města bere na vědomí informaci o ukončení projektu Oprava polní cesty U 

božích muk a žádost o proplacení dotace. 

13. Rada města bere na vědomí informaci o změně sazebníku firmy Ekokom. 

14. Rada města bere na vědomí dopis pana Martina Hájeka z Parlamentu ČR ve věci 

stavebních úřadů. 

15. Rada města doporučuje zastupitelstvu k projednání žádost pana MB o odkoupení 

pozemku ve vlastnictví města p.č. 1370 v k.ú. Olešnice na Moravě (pro 4/0/0). 

16. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit žádosti o prodej podkrovních bytů 

Skalky č.p. 598 panu FJ a DM (pro 3/0/0. 



17. Rada města vzala na vědomí žádost paní MT o přijetí do domu s pečovatelskou 

službou v Olešnici s tím, že žádost eviduje, ale v současné době jsou všechny byty 

v dome s pečovatelskou službou obsazeny (pro 4/0/0). 

18. Rada města schvaluje nabídku divadelního představení na 27.9.2022 v KD Olešnice 

(pro 4/0/0). 

19. Rada města bere na vědomí Protokol o volbách zástupce rodičů do Školské rady při 

ZŠ a MŠ města Olešnice a ukončení činnosti paní Ludmily Musilové ve školské 

radě. 

20. Rada města schvaluje bezplatný pronájem KD ve dnech 5. -7. srpna 2022 za účelem 

výstavy děl výtvarníků (pro 4/0/0). 

21. Rada města schvaluje pronájem KD Spolku přátel piva ve dnech 18.2., 24.6. 29.7 a 

26.8. 2023 (pro 4/0/0). 

22. Rada města schvaluje exkurzi pro ukrajinské uprchlíky, kteří žijí ve městě Olešnice 

do Prahy dne 5.7.2022(pro 4/0/0). 

23. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 9 za rok 2022 dle přílohy č. 1 zápisu 

(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 19.00 hod. 

 

V Olešnici 24. 6. 2022, zapsala: Večeřová 

PaedDr. Zdeněk Peša        Ing. Josef Kánský 


