
Zápis 

ze 89. schůze rady města konané dne 4. 8. 2022 

 

Místo jednání: velká zasedací místnost - radnice 

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

Přítomni: PaedDr. Zdeněk Peša, Ing. Josef Kánský, Mgr. David Mareček, , Karel Kubíček, 

Ing. Soňa Večeřová, Ph.D. 

Omluveni: Ing. Pavel Adamec 

Předaný podkladový materiál:  

 

Program jednání: 

I. Úvod  

II.  Body jednání - schválený program (pro 4/0/0): 

1. Rada města schvaluje přílohu Olešnického zpravodaje na měsíc září 2022 „Plnění 

programového prohlášení“ (pro 4/0/0). 

2. Rada města schválila směrnici č. 1/2022 (Olešnická pouť) (pro 4/0/0). 

3. Rada města schválila žádosti pana Antonína Doležala a Františka Doležala o 

pronájem veřejného prostranství za účelem umístění pouťových atrakcí v době 

konání Svatovavřinecké pouti na rok 2023-2026 (pro 4/0/0). 

4. Rada města schválila objížďku „III/36214 Sulíkov-Ústup-Kněževes“ a nemá 

námitek k objízdné trase (pro 4/0/0). 

5. Rada města schvaluje žádost zástupce statutárního orgánu ZŠ a MŠ města Olešnice 

o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v MŠ z 24 dětí na 26 dětí (pro 4/0/0). 

6. Rada města vydává souhlasné stanovisko k záměru pana JF “Přidání dalších výjezdů 

na účelovou komunikaci z domu Veselská č.p. 289, Olešnice“ (pro 4/0/0). 

7. Rada města schvaluje darovací smlouvu s Okresní agrární komorou Blansko ve výši 

3.000,- Kč na organizaci pořádání XV. Dožínkových slavností (pro 4/0/0). 

8. Rada města vydává souhlasné stanovisko k žádosti pana JŠ o vybudování podkladu 

na dvě garáže na ulici Ústupská (pro 4/0/0). 

9. Rada města bere na vědomí žádost pana FS 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). 

10. Rada města bere na vědomí vyjádření Krajského ředitelství policie JmK, Blansko 

„Instalace zpomalovacích prahů“. 

 

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 5. 8. 2022, zapsala: Večeřová 

PaedDr. Zdeněk Peša        Ing. Josef Kánský 
 


