
Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 22. 9. 2011 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:33 
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 7 členů zastupitelstva: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková,  
Marie Antlová, Zdeněk Benc, Miloš Rosický, Pavel Sláma, Pavel Stránský, omluveni 
jsou: Václav Augustin, Josef Křesťan, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Slámu a Miloše Rosického, 
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: 
10. Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2011 
11. PF 2012 
12. Kontejner na velkoobjemový odpad 
13. Rezervoár v Březině 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu zasedání o body 10. – 13. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10/115 bylo schváleno. 

 
2. Kontrola usnesení 

Usnesení č. 9/114: 
Zastupitelstvo schvaluje připojení programu na účetnictví pro SDH Oudoleň pod 
hlavičku obce od firmy Asseco Solutions, a.s. v pořizovací hodnotě 2 tis. Kč bez DPH a 
navýšení servisní smlouvy o 1 tis. Kč bez DPH ročně. Program bude nainstalován na 
notebook SDH Oudoleň. Náklady budou přeúčtovávány SDH Oudoleň. 

Program byl objednán, nainstalován, zaplacen a přefakturován SDH Oudoleň. 
 

3. Rozpočtové změny 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými změnami č. 7/2011. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 7/2011. 

 Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
 Usnesení č. 10/116 bylo schváleno. 
  

4. Žádost o vytvoření odvodňovací strouhy 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o vytvoření odvodňovací strouhy před domem 
čp. 87. Žadatelé navrhují vytvoření betonové strouhy podél silnice k odvedení vody do 
potoka. 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo navrhuje řešit vybudování strouhy na vlastní náklady, jedná se o 
pozemek Kraje Vysočina.  

 Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
 Usnesení č. 10/117 bylo schváleno. 
 

5. Místní knihovna 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se stížností na časté zavření místní knihovny. 
S knihovnicí bude projednáno, zda má zájem dále dělat knihovnici místní knihovny, 
v tomto případě je třeba, aby si zajistila zastupování v době nepřítomnosti. V případě 
nezájmu bude obec shánět nového knihovníka nebo knihovnici. 
Zastupitelstvo schvaluje projednat s pí Kristýnou Závrskou, zda má zájem dále dělat 
knihovnici místní knihovny, v tomto případě je třeba, aby si zajistila zastupování 
v případě nepřítomnosti. V případě nezájmu bude obec shánět nového knihovníka nebo 
knihovnici. 

 Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
 Usnesení č. 10/118 bylo schváleno. 
 

6. Posvícenská taneční zábava 
Posvícenská taneční zábava se bude pořádat v režii obce a pí Šmídové. Paní Šmídová 
zajistí občerstvení, obec zajistí kapelu a doprovodný program.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 

7. Posezení se seniory 
Zastupitelstvo projednalo termín pořádání Posezení se seniory. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje pořádání Posezení se seniory dne 12. 11. 2011 v 18:00 hodin. 

 Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
 Usnesení č. 10/119 bylo schváleno. 
 

8. Valníky na zahradní odpad 
Zastupitelstvo projednalo termín umístění valníků na zahradní odpad v obci. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje umístit valníky na zahradní odpad v obci na konci října, 
termín bude upřesněn. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10/120 bylo schváleno. 

 
9. My třídíme nejlépe 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběžnými výsledky krajské soutěže „My třídíme 
nejlépe 2011“. Obec Oudoleň se umístila na 58. místě z 515 zúčastněných obcí kraje 
Vysočina do 499 obyvatel. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

10. Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2011 
Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2011 bude provedeno 5. 10. 2011. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
Pan Pavel Stránský se omluvil ze zasedání. 
 
11. PF 2012 

 



 
Zastupitelstvo projednalo objednávku PF 2012. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zadat provedení PF 2012 se zimní fotkou statku čp. 20 v počtu 
200 ks.  
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10/121 bylo schváleno. 
 

12. Kontejner na velkoobjemový odpad 
Zastupitelstvo projednalo termín umístění kontejneru na velkoobjemový odpad v obci. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje umístit v měsíci říjnu v obci kontejner na velkoobjemový 
odpad.  
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10/122 bylo schváleno. 
 

13. Rezervoár v Březině 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s prasklou nádrží na vodojemu Březina, toto bude řešeno 
při kolaudačním řízení.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:52  hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 9. 2011.  
 
 
Zapisovatelka:           ............................................. 
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 22. 9. 2011 
 
 

          ..............................................   dne 22. 9. 2011 
 
 

 Starosta:                   ..............................................   dne 22. 9. 2011 
 
 
 
 
 
Razítko obce: 
 


