
Zápis zasedání zastupitelstva obce Olší, ze dne 9.7.2009 v 19.00 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Olší. 
 
 

1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení 
5. Výběr dodavatele projektové dokumentace pro ZŠ a MŠ Olší 
6. Pasport dopravního značení 
7. Projednání nabídek na odkup pozemků p.č. 5/22 a  5/30 v k.ú. Olší 
8. Dodatečné příspěvky 
9. Diskuse, závěr 

 
 
Přítomni: 
Cimbálník Pavel, Radek Bednář, Ing. Martin Pavlíček, Mgr. Miroslav Lahoda, 
Jiří Čepička, Marie Jandová 
 
Omluveni: 
Miroslav Červený 
Hosté: Josef Patloka, Veronika Mychajlyšyn , V. Mychajlyšyn 
 
1/ Zahájení provedl starosta, přivítal přítomné.  
2/ Volba ověřovatelů zápisu: návrh starosty- Mgr. Miroslav Lahoda, Jiří Čepička 
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 2 
Usnesení č.1 
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Mgr. Miroslava Lahodu a Jiřího 
Čepičku 
3/ Program jednání – starosta, žádný další námět k projednání 
Usnesení č.2 
ZO schvaluje navržený program jednání 
4/ Kontrola usnesení – zapisovatelka 
5/ Výběr dodavatele projektové dokumentace pro ZŠ a MŠ Olší 

- firma UNIPROJEKT                      / návrh 152.320,-/ 
- Ateliér 53                                       / návrh  138.000,-/ 
- Lukáš Svoboda, Brno                    / návrh 169.500,-/ 
- Ing. Roman Galle                         / návrh 152.400,- bez DPH/ 

 
Hlasováno pro Ateliér 53 – 6 členů ZO pro, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č.3 
ZO schvaluje za zhotovitele projektové dokumentace pro rekonstrukci ZŠ a MŠ 
firmu Ateliér 53. 



6/ Pasport dopravního značení. Nutno zakoupit přibližně 8 ks dopravních 
značek, zhotovit pasport obecních komunikací, ten, co je zhotoven je starý. 
Návrh omezení rychlosti u Melouskových. Starosta se spojí s poručíkem 
Čumem, osloví několik firem pro vypracování nabídek.  
Pan Bednář navrhl umístění zastávky ze směru z Tišnova na Drahonín a Dolní 
Rožínku na hráz rybníku na návsi s tím, že autobusy by objížděly  obchod 
potravin. Na hráz by byl zákaz vjezdu  pro osobní auta. Starosta tuto možnost 
projedná s por. Čumem a ČSAD Tišnov.  
7/ Projednání nabídek na odkup obecních pozemků č.parcely 5/22 a 5/30 v k.ú. 
Olší. Byl zveřejněn záměr o prodeji, bude zváženo podání žádosti , příslušnost 
k obci, děti, cena. Je možné, že nebude žádný zájemce vybrán. 
Jsou podány 2 nabídky , starosta otevřel obálky. 

1. nabídka - Lucie Leváková, Brno, částka 125,-/m2 
2. nabídka – Veronika Mychajlyšyn, částka 50,-/m2 

 
Po zvážení obsahu obou nabídek, se většina členů ZO vyjádřila pozemky prodat 
paní Veronice Mychajlyšyn. Žádostí o koupi pozemku vlastně iniciovala záměr 
obce pozemek prodat již 12.5.2009. V obci Olší se narodila a stále tu žije spolu 
s rodiči, dcera navštěvuje místní MŠ a posléze ZŠ v Olší, uvedené pozemky jsou 
v těsné blízkosti – sousedí s domem kde současně žije s rodiči. K celé věci se též 
vyjádřila paní Mychajlyšyn, pokud jí obec pozemky neprodá, bude se z vesnice 
muset odstěhovat, citová závislost dětí na prarodičích. 
Byla stanovena podmínka, že stavba započne do 2 roků, jinak bude od smlouvy 
odstoupeno.  
Pro odprodej pozemků paní Mychajlyšyn hlasováno: pro 6 členů ZO, proti 0, 
zdržel se 0. 
Usnesení č.4 
ZO souhlasí s prodejem stavebních parcel v k.ú. Olší 5/22 a 5/30 za účelem 
výstavby rodinného domu za cenu  50,-/m2 paní Veronice Mychajlyšiyn. 
Souhlasí s tím, že smlouvy vyhotoví starosta ve spolupráci se zástupcem 
starosty. 
 
Dodatečné příspěvky: 

- Obec získala prostředky z Programu obnovy venkova ve výši 200.000,- na 
opravu obecní budovy v Olší, která bude v budoucnu sloužit jako 
kanceláře OÚ. Je nutné nejprve budovu vysušit, odizolovat, zabránit 
vlhkosti podřezáním. Investice přibližně 260.000,-Kč.  

Starosta zatím obdržel 2 nabídky: 
- odizolování bez podřezání / Ing. Jankulov/ 
- kompletní práce                 / pan Voneš/ 
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Do příštího zasedání ZO dodá starosta více nabídek. 

- Ústní žádost pana Navary, zda je možné u rybníka pod Klokočím si 
postavit srub. Není zřejmé, v jaké části  stavbu chce umístit a v jaké 
rozsahu. Navíc okolní pozemky jsou pronajímány. Starosta zjistí 
konkrétní záměr pana Navary. 

- pan Jiří Čepička – nesvítí světlo u Handlů na Litavě. 
 
Starosta ukončil zasedání v 21.10 hod., poděkoval za účast. 
 
Zapsal: Marie Jandová dne 10.7.2009  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Miroslav Lahoda           ………………………….. 
 
Jiří Čepička                            ………………………….. 
 
 
Ing. Martin Pavlíček, starosta …………………………. 


