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OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA 

Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova 
 

Zápis 
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova 

konaného dne 29. listopadu 2022 od 18 hodin 
 
 
Přítomní:  Milan Elfmark, René Všetička, Martin Kikal, Jiří Hrbata, Jan Spurný, Petr Koláček, Silvie 

Gőtzová, Břetislav Tureček, Luděk Novotný, Oldřich Pelíšek, Branislav Lariš, Petra Šinová, Jan 
Baláš, Petr Hansl 

Omluveni: Tomáš Posker 
Místo konání:  Obřadní síň obecního úřadu Olšany u Prostějova č.p. 50  
Zapisovatel: Lucie Navrátilová 
Program:  

1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 
4. Kontrola usnesení 

5. Prodej částí pozemku parc. č. 528/59 
6. Koupě pozemku parc. č. 570/2 
7. Rozpočtová změna č. 5 

8. Schválení vyhlášky o odpadech na rok 2023 
9. Návrh rozpočtu na rok 2023 

10. Jmenování člena školské rady 
11. Zřízení Výboru pro školství a vzdělávání 
12. Různé 

 

 

1. Zahájení 

    Místostarosta obce René Všetička (dále jako „předsedající“) zahájil zasedání za přítomnosti 13 

členů zastupitelstva.    
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu Petra Hansla a Silvii Gőtzovou. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
ZO určuje ověřovateli zápisu Petra Hansla a Silvii Götzovou 
Výsledek hlasování: Pro:  13 Proti:  0 Zdrželi se:  0    

Usnesení ZO č. 20/2022 bylo přijato  

 

 
3. Schválení programu 

    Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o 
návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

 ZO schvaluje navržený program zasedání 
 Výsledek hlasování: Pro:  13 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení ZO č. 21/2022 bylo přijato 
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4. Kontrola usnesení 

    Proběhla. Usnesení ZO č. 19/2022 nebylo splněno. 
 

 

V 18:06 hod se dostavil Branislav Lariš 
 
 

5. Prodej částí pozemku parc. č. 528/59 

    Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej částí pozemku parc. č. 528/59. Záměr prodeje byl 
schválen na zasedání zastupitelstva 23.6.2022 usnesením č. 218/2022 na základě žádostí Gabriely 
Řezníčkové a Milana Novotného o odkup. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 528/59 v k.ú. Olšany u Prostějova, označený dle 
geometrického plánu č. 896-391/2022 parc. č. 528/92 o výměře 154 m2 za cenu 1700,- Kč/m2 a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování: Pro:    13 Proti:   0 Zdrželi se:   1 

Usnesení ZO č. 22/2022 bylo přijato 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 528/59 v k.ú. Olšany u Prostějova, označený dle 
geometrického plánu č. 896-391/2022 parc. č. 528/91 o výměře 5 m2 za cenu 1700,- Kč/m2 a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování: Pro:    13 Proti:   0 Zdrželi se:   1 

Usnesení ZO č. 23/2022 bylo přijato 

 

 
6. Koupě pozemku parc. č. 570/2 

    Zastupitelstvo projednalo a schválilo odkup pozemku parc.č. 570/2 v k.ú. Olšany u Prostějova o 
výměře 964 m2. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

ZO schvaluje odkup pozemku parc. č. 570/2 v k.ú. Olšany u Prostějova výměře 964 m2 za cenu 
600,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
Výsledek hlasování: Pro:   11 Proti:   0 Zdrželi se:   3 

Usnesení ZO č. 24/2022 bylo přijato 

 

 

7. Rozpočtová změna č. 5 

    Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2022. 
 

Příjmy  22 415 336,00 Kč 
Výdaje 17 139 300,00 Kč 
Financování -4 275 885,21 Kč 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 dle přílohy 

Výsledek hlasování: Pro:  14 Proti:  0 Zdrželi se:   0 

Usnesení ZO č. 25/2022 bylo přijato 

 

 

8. Schválení vyhlášky o odpadech na rok 2023 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. Vyhláška zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství, tzn. jeho výši, splatnost, kdo je poplatníkem a další ustanovení. Sazba poplatku pro 
rok 2023 činí 600,- Kč. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2023. Předsedající dal hlasovat o 
návrhu usnesení. 
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Návrh usnesení: 
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Olšany u Prostějova č. 1/2022 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2023 
Výsledek hlasování: Pro:     12 Proti:   1 Zdrželi se: 1 

Usnesení ZO č. 26/2022 bylo přijato 

 

 

9. Návrh rozpočtu na rok 2023 

    Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2023. 
 

Příjmy   107 722 200,00 Kč 
Výdaje 102 840 820,00 Kč 
Financování -4 881 380,00 Kč 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2023: PŘÍJMY celkem 107 722 200,00 Kč, VÝDAJE celkem 
102 840 820,00 Kč, FINANCOVÁNÍ celkem -4 881 380,00 Kč, z toho použití prostředků 
minulých let -2 770 524,00 Kč, splátka úvěru ČS -2 120 856,00 Kč a operace z peněžních účtů 
10 000,00 Kč 
Výsledek hlasování: Pro:   12 Proti:  0 Zdrželi se:   2 

Usnesení ZO č. 27/2022 bylo přijato 
 

 

10. Jmenování člena školské rady 
    Zastupitelstvo projednalo zvolení zástupce obce do funkce člena školské rady. Starosta navrhl 
do funkce člena školské rady Petra Koláčka. Petr Hansl navrhl do funkce člena školské rady Jana 
Baláše. Předsedající dal hlasovat o protinávrhu. 
Návrh usnesení: 

ZO schvaluje jako zástupce obce ve školské radě Jana Baláše 

Výsledek hlasování: Pro:  4 Proti:  1 Zdrželi se:   9 

Usnesení nebylo přijato 

Předsedající dal hlasovat o návrhu 
Návrh usnesení: 

ZO schvaluje jako zástupce obce ve školské radě Petra Koláčka 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:  3 Zdrželi se:   5 

Usnesení nebylo přijato 
 

 

11. Zřízení výboru pro školství a vzdělávání 

    Zastupitelstvo projednalo zřízení výboru pro školství a vzdělávání. Zřízení výboru pro školství a 
vzdělávání bylo jako doplněný bod na základě návrhu Petry Šinové projednáváno na předchozím 
(ustavujícím) zasedání zastupitelstva. Vzhledem k nedostatečným podkladům se tento bod 
přesunul na toto zasedání. Patra Šinová přednesla základní poslání tohoto výboru (kontrola 
v oblasti školství, vědy, kultury a sportu) a aktivity oblastí, které tento výbor projednává (kulturní, 
sportovní, věda, školství). Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

ZO schvaluje zřízení výboru pro školství a vzdělávání 
Výsledek hlasování: Pro:  4 Proti:  5 Zdrželi se:   5 

Usnesení nebylo přijato 
 

 

12. Různé 

 
• Silvie Gőtzová požádala hosty a členy zastupitelstva o účast na aktualizaci webových 

stránek a vyzvala všechny přítomné, aby se s ní spojili pro případnou spolupráci. 
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• Milan Kubíček a Petr Hansl vznesli dotaz ohledně zpoždění zveřejnění zápisu, na tento 

dotaz reagoval Ing. René Všetička, omluvil se za zpoždění a vysvětlil důvody zpoždění, tj. 
• Alena Kvapilová vznesla dotaz ohledně řešení komplikované dopravní situace na Hablově. 
• Milan Elfmark komentoval situaci s pozemky a budoucí výstavbou směrem na Třebčín. 
• Milan Elfmark vyzval členy zastupitelstva k reakcím na dotazník pro uchazeče o pozemky, 

který byl zastupitelům poslán emailem. 
• Milan Elfmark vyzval členy zastupitelstva k reakcím na Změnu č.2 územního plánu. 
• K bodům 5. a 6. si někteří zastupitelé nestihli nastudovat podklady, a proto se zavázali, že 

svoje reakce a náměty pošlou mailem do konce týdne přímo panu starostovi. 
• Milan Elfmark informoval zastupitele o plánovaném navýšení stočného (o přibližně 100 

Kč), které následně bude projednávat rada. Toto navýšení se plánuje z důvodu růstu ceny 
energií a s tím spojeného růstu nákladů na ČOV. 

• Petra Šinová vznesla dotaz na to, jak často probíhá kontrola dětských hřišť v obci.  
• Paní Nakládalová vznesla dotaz ohledně veřejného osvětlení v lokalitě Záhumení. 
• Petra Šinová vznesla dotaz na barevnou teplotu veřejného osvětlení v obytné části obce. 
• Milan Elfmark připomněl možnost obnovy zubní ordinace v obci a existující dotazník, 

který se k tomu váže. Také se zavázal, že vytvoří i online formu dotazníku. 
• Diskutovalo se o aktualizaci projektu a případné výstavbě domu s pečovatelskou službou. 
• Milan Elfmark přednesl zastupitelům možnost využití objektu RD č.p. 47 (Šolcovo) 
• Milan Elfmark zastupitelstvu přečetl dopis doručený paní Chromkovou, který se týkal 

nepříjemné situace v okolí řeky Blaty na Karlově. Stěžovatelka poukázala na údajně 
nebezpečné stromy a údajné znečištění řeky Blaty. Tato situace bude nadále postoupena a 
diskutována s odpovědnými orgány (Povodí Moravy). 

• Milan Elfmark informoval zastupitele (a veřejnost) o situaci ohledně sanací podzemních 
vod a o aktuálních rozborech vody ve studních v obci. 

• Petra Pechová a Monika Hanslová Pechová vznesli dotaz ohledně způsobu výběru ředitele 
školy a o výsledku výběrového řízení. 

• Milan Kubíček vznesl dotaz ohledně situace ohledně kolem objektu RD č.p. 225 
(Borůvkovo) po výbuchu plynu. 

• Paní Nakládalová vznesla dotaz ohledně výstavby chodníku v lokalitě Záhumení. 
 
 
 
 
Předsedající ukončil zasedání v:  21:30 hod 

Zápis byl vyhotoven dne:   9.11.2022  
Zápis vyhotovil:    René Všetička 
 
 
 
 
 

 
_________________________     _________________________  

                    ověřovatel zápisu                ověřovatel zápisu  
               Petr Hansl              Mgr. Silvie Gőtzová 
                  
 
 
 

 _________________________    _________________________ 
      starosta           místostarosta  
       RNDr. Milan Elfmark                Ing. René Všetička 


