Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 18. 5. 2017
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin starostou obce Ivo Bénou (dále též jako „předsedající“).
1.

Zahájení
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že přítomno je 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Blanku Zvolánkovou a Pavla Slámu,
zapisovatelkou zápisu Danu Zelenkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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 byl vznesen návrh na doplnění programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bude jednat dle schváleného programu zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Záměr pronájmu majetku obce č. 1/2017
4. Žádost o prodej části pozemků
5. Záměr prodeje majetku obce č. 4/2017
6. Žádost o zpevnění obecní komunikace
7. SDH Oudoleň - dopravní automobil – výzva
8. Informace TJ Sokol Oudoleň
9. Rozpočtové opatření č. 1/2017
10. Stav peněžních prostředků na účtech obce
11. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/6/2017 bylo schváleno.
Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin.

2.

Kontrola usnesení
Usnesení jsou průběžně plněna.

3.

Záměr pronájmu majetku obce č. 1/2017
Zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě pohostinství. O pronájem pohostinství mají zájem:
- Jana Stránská, IČO: 02860104, Oudoleň č. p. 83
- Jiří Pátek, IČO: 18117813, Oudoleň č. p. 94.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronajmout nebytové prostory v kulturním domě – pohostinství
paní Janě Stránské, IČO: 02860104, Oudoleň č. p. 83, do 31. 12. 2017 s měsíčním
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pronájmem ve výši 1 000 Kč. Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o pronájmu
nebytových prostor.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/6/2017 bylo schváleno.
4.

Žádost o prodej části pozemků
Zastupitelstvo projednalo žádost podniku Lesy České republiky, s. p., správa toků - oblast
povodí Vltavy, Benešov, o prodej části pozemků p. č. 648/1, 648/113, 648/195, 728/1,
648/56, 648/45, 648/108 v k. ú. Oudoleň o přibližné výměře 2 196 m2 do vlastnictví
České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p., za cenu dle
znaleckého posudku. Zástupce Lesů ČR se osobně zúčastní projednání této žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

5.

Záměr prodeje majetku obce č. 4/2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej části pozemků p. č. 648/193 o výměře
6 m2, p. č. 648/45 o výměře 1 m2 a p. č. 648/41 o výměře 10 m2 v k. ú. Oudoleň z důvodu
umístění oplocení a zlegalizování již stávajícího přístřešku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

6.

Žádost o zpevnění obecní komunikace
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o zpevnění obecní komunikace p. č. 663/1 k
pozemku p. č. 104.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

7.

SDH Oudoleň - výzva
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Registrací akce: Oudoleň - dopravní automobil.
Zastupitelstvo projednalo návrh Výzvy k předložení cenové nabídky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh Výzvy k předložení cenové nabídky na akci: Oudoleň dopravní automobil. Budou osloveny tyto firmy: GEORAP s. r. o., IČO: 62908260, Na
Fidlovačce 505/2, 140 00 Praha 4, SAP spol. s r. o., IČO: 47543442, Snět 24, 257 68
Dolní Kralovice, LSM Česká republika spol. s r. o., IČO: 64574156, Sazečská 8, 108 25
Praha 10.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/6/2017 bylo schváleno.

8.

Informace TJ Sokol Oudoleň
Miroslav Janáček seznámil členy zastupitelstva s informacemi, týkající se vybavení
nářaďovny a cvičení pro děti. Dále byla projednána úhrada škody po taneční zábavě. TJ
Sokol Oudoleň podal žádost o příspěvek na regál v nářaďovně ve výši 4 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek TJ Sokol Oudoleň ve výši 4 000 Kč na regál na
pomůcky na cvičení s dětmi do nářaďovny v kulturním domě.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/6/2017 bylo schváleno.

9.

Rozpočtové opatření č. 1/2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 1/2017.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo bere na vědomí.
10. Stav peněžních prostředků na účtech obce
K dnešnímu dni má obec na účtech celkem:
Era

584 304,61

ČSOB a. s.

2 275 316,11

Česká spořitelna a. s.

50 734,00

Česká národní banka

238 836,99

Celkem

3 149 191,71

z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí
2 963 535,71 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
11. Různé
 obec nezískala dotaci z programu Sportoviště na opravu zimního stadionu z důvodu
malého bodového ohodnocení. Projekt bude realizován z prostředků obce.
 obec nezískala dotaci z programu Jednorázové akce na volejbalový turnaj. Celkem
bylo podáno 129 žádostí o dotaci z tohoto programu, 56 žádostí dotaci dostalo.
 obec získala dotaci z programu Čistá voda 2017 na akci Studie - kanalizace.
 zastupitelstvo projednalo organizaci setkání rodáků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.47 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
Prezenční listina
2)
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 5. 2017.
Ověřovatelé:

Starosta:

..............................................

dne 18. 5. 2017

..............................................

dne 18. 5. 2017

..............................................

dne 18. 5. 2017

Razítko obce:
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