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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Oleško, 

konaného dne 25.9.2017, od 18:00 hodin 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oleško (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16,00 hodin starostou 

obce Tomášem Novákem („dále jako „předsedající“).  

 

Předsedající schůze z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je 

přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu paní Věra Klátilová a paní Kateřinu Taberyovou, zapisovatelem 

Elišku Dreieckerovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající 

možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oleško, určuje ověřovatele zápisu paní Věru Klátilovou a paní Kateřinu Taberyovou, 

zapisovatelem Elišku Dreieckerovou 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2) Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva 

a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyl vznesen návrh na doplnění. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Oleško, schvaluje následující program zasedání: 
 

Program:  

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele 

3. Schválení programu jednání 

4. Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD .- zásobování 

obce Oleško pitnou vodou“  
5. Vyhlášení nové výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 

„PD – Zásobování obce Oleško pitnou vodou“ 

6. Projednání prodeje obecních pozemků  

7. Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace „Obecní úřad a kulturní sál“ 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2017 

9. Různé  

10. Diskuze  

11. Závěr   

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
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3) Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD .- 

zásobování obce Oleško pitnou vodou“ 

Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva s nedostatky při výběrovém řízení a potřebou obce 

zrušit výběrového řízení zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD - zásobování obce Oleško pitnou 

vodou“. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oleško schvaluje zrušení výběrového řízení zakázky malého rozsahu na služby 

s názvem „PD - zásobování obce Oleško pitnou vodou“ 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

  

4) Vyhlášení nové výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

s názvem „PD – Zásobování obce Oleško pitnou vodou“ 
Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva s potřebou vyhlásit novou výzvu k podání nabídky na 

plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – Zásobování obce Oleško pitnou vodou“.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oleško schvaluje Vyhlášení nové výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu na služby s názvem „PD – Zásobování obce Oleško pitnou vodou“. 

  

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5) Projednání prodeje obecních pozemků  

Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva s poptávkou po koupi obecních pozemků. Dále uvedl, že 

v současné době není v zájmu obce pozemky prodávat. Obyvatelé a rekreanti mají možnost podáním žádosti 

si obecní pozemky pronajmout.   

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  

 

6) Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace „Obecní úřad a kulturní sál“ 

Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva se smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace na 

výměnu oken, dveří v budově obecního úřadu a zakoupení stolů a židlí do kulturního sálu. Celkové 

plánované náklady projektu činí 111 000,-Kč + spoluúčast v minimální výši 25 %.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oleško schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na Obecní úřad a 

kulturní sál. Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování dle podmínek dotace 25% spoluúčast obce.  

  

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

7) Rozpočtové opatření č. 6/2017 

Předsedající informoval přítomné členy zastupitelstva s potřebou provést rozpočtové změny č. 6/2017. 

viz. rozpočtové změny č. 6/2017.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oleško, schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017.  
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Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8) Výběr dodavatele stolů a židlí do kulturního sálu v projektu Obecní úřad a kulturní sál  

Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva s doručenými nabídkami na zhotovení stolů a židlí do 

kulturního sálu v projektu Obecní úřad a kulturní sál. Byla vybrána nejnižší cenová nabídka od firmy Český 

nábytek, a.s., IČO 26063395 v ceně 72 164,40 Kč včetně DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oleško, schvaluje pořízení stolů a židlí do kulturního sálu v rámci projektu Obecní úřad 

a kulturní sál od firmy Český nábytek, a.s., IČO 26063395 v ceně 72 164,40  Kč včetně DPH. 

  

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

Různé  

 

Zastupitelé obce byli seznámeni a berou na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za první 

pololetí 2017.  

 

Ověřovatel: Věra Klátilová                                         Kateřina Taberyová 

 

Zapisovatel: Eliška Dreieckerová 

 

Vyhotoveno: 2.10.2017 

 

 

Vyvěšeno:             Sejmuto:  

 

 


