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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Oleško, 

konaného dne 6. 8. 2018 od 18:00 hodin 

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oleško (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou 

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

 

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

přítomno 6 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 Evu Proftovou a paní Věru Klátilovou, zapisovatele paní 

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 Evu Proftovou a paní Věru Klátilovou, 

zapisovatele paní Elišku Dreieckerovou. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 6   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. Schválení darovací smlouvy se společností HARD TASK, s.r.o 

5. Schválení uzavření smlouvy se společností Via Consult, a.s. – administrace zadávacího řízení – 

Zásobování obce Oleško pitnou vodou  

6. Schválení uzavření smlouvy se společností HS Occasion, s.r.o. – Zpracování žádosti o finanční 

podporu – Zásobování obce Oleško pitnou vodou  

7. Různé 

8. Diskuze 

9. Závěr 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
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3) Schválení darovací smlouvy se společností HARD TASK, s.r.o. 

 

Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva s darovací smlouvou se společností HARD TASK, s.r.o. 

na Oslavu 100. výročí vzniku republiky ve výši 20 000,-Kč. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Oleško, schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností HARD TASK, s.r.o. na 

Oslavu 100. výročí vzniku republiky ve výši 20 000,-Kč.  

  
Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4) Schválení uzavření smlouvy se společností Via Consult, a.s. 

 

Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva s cenovou nabídkou společnosti Via Consult, a.s. – 

organizace a administrativní zajištění zadávacího řízení – Zásobování obce Oleško pitnou vodou v ceně 

45 000,-Kč bez DPH.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oleško, schvaluje cenovou nabídku společnosti Via Consult, a.s. na organizaci a 

administrativní zajištění zadávacího řízení pro projekt Zásobování obce Oleško pitnou vodou v ceně 

45 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce zajištěním příslušné smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5) Schválení uzavření smlouvy se společností HS Occasion, s.r.o. 
Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva s cenovou nabídkou společnosti HS Occasion, s.r.o. na 

zpracování žádosti o finanční podporu pro projekt Zásobování obce Oleško pitnou vodu v ceně 40 000,-Kč 

bez DPH.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oleško, schvaluje cenovou nabídku společnosti HS Occasion, s.r.o. na zpracování 

žádosti o finanční podporu pro projekt Zásobování obce Oleško pitnou vodu v ceně 40 000,-Kč bez DPH a 

pověřuje starostu obce zajištěním příslušné smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Ověřovatel: Eva Proftová                                       Věra Klátilová 

 

Zapisovatel: Eliška Dreieckerová   

 

 

Vyhotoveno dne:  

 

 

 

Vyvěšeno:           Sejmuto:  

 

 


