
Zápis 

ze 91. schůze rady města konané dne 1. 9. 2022 

 

Místo jednání: velká zasedací místnost - radnice 

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

Přítomni: PaedDr. Zdeněk Peša, Ing. Josef Kánský, Ing. Pavel Adamec, Karel Kubíček, Ing. 

Soňa Večeřová, Ph.D. 

Omluveni: Mgr. David Mareček 

Předaný podkladový materiál:  

 

Program jednání: 

I. Úvod  

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

1. Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci s Tradice Slovácka, o.p.s., Blatnička na 

výběr dodavatele plynu a elektrické energie pro město Olešnice a ZŠ a MŠ Olešnice 

(pro 4/0/0/). 

2. Rada města schvaluje darovací smlouvu s paní OK na finanční výpomoc matce při 

narození dítěte ve výši 10.000,-  Kč (pro 4/0/0). 

3. Rada města schvaluje darovací smlouvu ve výši 10.000,- Kč s paní LP, která dne 

14.9.2022 oslaví 100 let od svého narození (pro 4/0/0). 

4. Rada města schvaluje darovací smlouvu č. JMK079151/22/ORR s Jmk k převzetí 

finančního daru ve výši 40.000,- Kč (pro 4/0/0). 

5. Rada města schvaluje obsah Olešnického zpravodaje a přílohu na měsíc září 2022 

(pro 4/0/0). 

6. Rada města schvaluje objednávku s ISS stavtrade s.r.o. na opravu uliční fasády pro 

akci Oprava kulturního domu Olešnice- 1. část venkovní opravy dle položkového 

rozpočtu (pro 4/0/0). 

7. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. 

UZSVM/BVY/3990/2022-BVYM (pro 4/0/0). 

8. Rada města bere na vědomí dopis SÚS o stavu povrchu komunikací v majetku JMK 

a ve správě SˇUS Jmk. 

9. Rada města bere na vědomí informaci o predikci daňových příjmů na rok 2023-

2024. 

10. Rada města bere na vědomí uzavírku silnice III/36214 Kněževes z MěÚ Boskovice, 

odboru dopravy. 

11. Rada města schvaluje platový výměr s účinností od 22.8.2022 paní Mgr. Drahomíře 

Bednářové, zástupkyní statutárního orgánu ZŠ a MŠ města Olešnice (pro 4/0/0). 

12. Rada města schvaluje pronájem klubovny KD paní IV dne 8.10.2022 pro soukromé 

účely (pro 4/0/0). 

13. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12 za rok 2022 dle přílohy č. 1 zápisu 

(pro 4/0/0). 

 

 

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 2. 9. 2022, zapsala: Večeřová 

PaedDr. Zdeněk Peša        Ing. Josef Kánský 
 


