
Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 16. 12. 2011 
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:02 
hodin starostou obce Ivo Bénou (dále jako „předsedající“).  
 
1. Zahájení 

Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 
konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková,  
Marie Antlová, Zdeněk Benc, Miloš Rosický, Pavel Sláma, omluveni jsou: Václav 
Augustin, Josef Křesťan, Pavel Stránský takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Zdeňka Bence a Mgr. Blanku Zvolánkovou, 
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 o tyto body: 
8. Rozpočtové změny č. 10/2011 
9. Veřejnoprávní smlouva na úseku evidence obyvatel 
10. Veřejnoprávní smlouva na úseku územní identifikace, adres a nemovitostí 
11. Termíny zasedání zastupitelstva obce 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu zasedání o body 8. – 11. 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13/141 bylo schváleno. 

 
 
2. Kontrola usnesení 

Usnesení č. 12/133: 
Zastupitelstvo schvaluje prodloužit Smlouvu o pronájmu nebytových prostor  - místnosti 
v I. patře Kulturního domu v Oudoleni čp. 131 na dobu do 31. 12. 2012. 
Byl sepsán Dodatek ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor na dobu do 31. 12. 2012. 
 
Usnesení č. 12/135: 
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu budovy bez čp./č.e. nacházející se na 
pozemku p. č. st. 137 včetně pozemku  na dobu 10 let s účinností od 16. 12. 2011, výše 
nájemného bude každoročně upravována dle míry inflace nebo na základě rozhodnutí 
zastupitelstva.  

Byla sepsána nová Nájemní smlouva. 
 

Usnesení č. 12/136: 



Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 byla vyvěšena na úřední desce a po 15 dnech byla 
kopie zaslána Ministerstvu vnitra, odboru kontroly a dozoru.  
 

Usnesení č. 12/137: 
Zastupitelstvo schvaluje knihovnicí místní knihovny paní Olgu Husslikovou, Oudoleň 
76.  
Dne 28. 11. 2011 byla ukončena Dohoda o pracovní činnosti s pí Kristýnou Závrskou a 
ode dne 29. 11. 2011 byla uzavřena Dohoda o pracovní činnosti na místo knihovnice 
v místní knihovně s pí Olgou Husslikovou. Otevírací doba v knihovně zůstává zatím 
nezměněna.  

 
Usnesení č. 12/139: 
Zastupitelstvo schvaluje umístění telekomunikační přípojky pro čp. 70 Oudoleň – obec 
požaduje uzavřít Smlouvu o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a o uvedení 
pozemků do původního stavu.  

Smlouva byla uzavřena.  
 

3. Rozpočet 2012 
Návrh rozpočtu na rok 2012 byl v období od 24. 11. do 9. 12. 2011 vyvěšen na úřední 
desce obce, k rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2012.  
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13/142 bylo schváleno. 
 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 2/2011 
Zastupitelstvo projednalo záměr na pronájem rybníku „U Slámů“ na pozemku p. č. 73 o 
výměře 777 m2 v k. ú. Oudoleň. O pronájem rybníka „U Slámů“ májí zájem tři občané 
obce. 
Záměr pronájmu bude projednán na příštím zasedání, zájemci budou pozváni na příští 
zasedání zastupitelstva a o pronájmu bude rozhodnuto losováním. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 
Dalšího jednání se zúčastnil p. Pavel Stránský. 
 

5. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2011 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí, zda by bylo možné od obce odkoupit pozemek 
p. č. 60/16 o výměře 107 m2 v k. ú. Oudoleň a za jakou cenu. Zájemci by chtěli pozemek 
připojit k pozemkům p. č. 60/12 a 60/13 v k. ú. Oudoleň.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 60/16 o výměře 107 m2 v k. ú. 
Oudoleň za cenu: 20,- Kč/m2 a za těchto podmínek: kupující zajistí sepsání kupní 
smlouvy a hradí poplatek za vklad zápisu do katastru obce. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu obce podepsáním kupní smlouvy. Součástí kupní smlouvy bude zřízení 
věcného břemene pro obecní vodovod. 



Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13/143 bylo schváleno. 

 
6. Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 

7. Obecní ples 
Zastupitelstvo projednalo organizaci obecního plesu.  
 
Dalšího jednání se zúčastnil pan Josef Křesťan. 
 

8. Rozpočtové změny č. 10/2011 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými změnami č. 10/2011.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 10/2011. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 13/144 bylo schváleno. 

 
9. Veřejnoprávní smlouva 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Veřejnoprávní smlouvy s Městem Chotěboř na 
úseku evidence obyvatel.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Městem Chotěboř Veřejnoprávní smlouvu na úseku 
evidence obyvatel.  
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13/145 bylo schváleno. 

 
10. Veřejnoprávní smlouva na úseku územní identifikace, adres a nemovitostí 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Veřejnoprávní smlouvy s Městem Chotěboř o 
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a 
nemovitostí. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Městem Chotěboř Veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí. 
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13/146 bylo schváleno. 
 

11. Termíny zasedání zastupitelstva 
Zastupitelstvo projednalo termíny zasedání zastupitelstva obce.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce: 
- 26. 1. 2012 od 18:00 hodin 
- 23. 2. 2012 od 18:00 hodin 
- 22. 3. 2012 od 18:00 hodin 
- 26. 4. 2012 od 18:00 hodin 



- 24. 5. 2012 od 18:00 hodin. 
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13/147 bylo schváleno. 
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 17:57  hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  16. 12. 2011.  
 
Zapisovatelka:           ............................................. 
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 16. 12. 2011 
 
 

          ..............................................   dne 16. 12. 2011 
 
 
 Starosta:                   ..............................................   dne 16. 12. 2011 
 
 
Razítko obce: 


