
Zápis 

ze 88. schůze rady města konané dne 21. 7. 2022 

 

Místo jednání: velká zasedací místnost - radnice 

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

Přítomni: PaedDr. Zdeněk Peša, Ing. Pavel Adamec, Karel Kubíček, Ing. Soňa Večeřová, 

Ph.D. 

Omluveni: Mgr. David Mareček, Ing. Josef Kánský 

Předaný podkladový materiál:  

 

Program jednání: 

I. Úvod  

II.  Body jednání - schválený program (pro 3/0/0): 

1. Rada města schvaluje smlouvu pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho 

provozování s firmou Zásilkovna s.r.o. (pro 3/0/0). 

2. Rada města schvaluje zrušení záměru pronájmu části pozemku p. č. 665 v k. ú. 

Olešnice na Moravě, jelikož žadatelé o pronájem nejsou ve shodě a obec si tudíž 

ponechá pozemek ve své správě (pro 3/0/0). 

3. Rada města pověřuje stavební odbor, pana Karla Kubíčka, aby dopisem na dopravní 

úřad města Boskovice a Policii ČR požádal o stanovisko k záměru vybudovat 

retardéry, zpomalující rychlost vozidel na ulici Moravská strana na základě žádosti 

pana Stejskala (pro 3/0/0). 

4. Rada města bere na vědomí Zápis o zapečetění pokladničky (Kinematograf bratří 

Čadíků, s.r.o.). 

5. Rada města doporučuje zastupitelstvu k projednání žádost paní EZ o koupi 

podkrovního bytu Skalky č.p. 598, Olešnice (pro 3/0/0). 

6. Rada města schvaluje žádost JS o pronájem zahrady KD dne 4.9.2022 za účelem 

předvolebního setkání voličů s kandidáty volební strany OMO (3/0/0). 

7. Rada města schvaluje žádost spolku (na)Moll o zapůjčení hasičské zbrojnice dne 

13.8.2022 za účelem uspořádání akce Večer s muzikou (pro 3/0/0). 

8. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 10 za rok 2022 dle přílohy č. 1 zápisu 

(pro 3/0/0). 

9. Rada města schvaluje Olešnický zpravodaj na měsíc srpen 2022 (pro 3/0/0). 

 

 

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 22. 7. 2022, zapsala: Večeřová 

PaedDr. Zdeněk Peša        Ing. Pavel Adamec 


