
Zápis 

ze 93. schůze rady města konané dne 29. 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, Mgr. David Mareček, 

Karel Kubíček, 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 schvaluje žádost o mimořádný příspěvek na pokrytí nákladů spotřeby plynu 

a elektrické energie ZŠ a MŠ města Olešnice v celkové výši 380.000,- Kč (pro 5/0/0). 

2. Rada města schvaluje obsah Olešnického zpravodaje na měsíc říjen(pro 5/0/0). 

3. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14 za rok 2022 dle přílohy č. 1 zápisu (pro 

5/0/0). 

4. Rada města schvaluje platový výměr řediteli ZŠ a MŠ města Olešnice (pro 4/0/1). 

5. Rada města schvaluje zápisy do Olešnické kroniky za rok 2021 (pro 5/0/0). 

6. Rada města doporučuje nově ustanovené radě přijmout do pracovního poměru strážnice 

městské policie paní ŠK s ohledem na její kvalifikaci bez nutnosti úhrady zajištění 

odborné způsobilosti z rozpočtu města (pro 5/0/0). 

7. Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole č. 0100126815 projektu Obnova polní 

cesty U božích muk před proplacením dotace. 

8. Rada města bere na vědomí Oznámení firmy EG.D. Boskovice o prodloužení termínu 

připojení (Piskačův sad). 

9. Rada města bere na vědomí Rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany 

životního prostředí k hydrogeologickému průzkumnému vrtu na pozemku p.č. 576/1 

v k. ú. Olešnice na Moravě. 

10. Rada města schvaluje žádost paní LJ o pronájem klubovna v KD dne 15.10.2022 (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 30. 9. 2022, zapsala: Večeřová 

PaedDr. Zdeněk Peša        Ing. Josef Kánský 

 


