Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 15. 11. 2011
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05
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 8 členů zastupitelstva: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková,
Marie Antlová, Václav Augustin, Zdeněk Benc, Josef Křesťan, Miloš Rosický, Pavel
Stránský, omluveni jsou: Pavel Sláma, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Václava Augustina a Josefa Křesťana,
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:
18. Informace z valné hromady Svazku obcí plynofikace obcí Borovsko
19. Návrh telekomunikační přípojky pro čp. 70 v Oudoleni
20. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2011
21. Žádost o změnu využití hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oudoleň
22. Žádost o pokácení stromů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu zasedání o body 18. - 22.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 12/131 bylo schváleno.

2.

Kontrola usnesení
Usnesení č. 11/125:
Zastupitelstvo zamítá žádost o osvobození od platby poplatku za zpracování a likvidaci
komunálního odpadu za období 2006 – 2011 ve výši 2 526,- Kč. Zastupitelstvo žádá o
zpřístupnění objektu čp. 120, z důvodu kontroly obecního vodovodu.
Žadatel zaplatil dlužnou částku a souhlasí se zpřístupněním objektu čp. 120 v obci
Oudoleň pro účely kontroly obecního vodovodu.
Usnesení č. 11/127:
Zastupitelstvo pověřuje paní Marii Antlovou provést na základě § 27 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění kontrolu
hospodaření Základní školy a Mateřské školy Oudoleň za období: od 1. 11. 2010 do 31.
10. 2011.
Paní Marie Antlová provede kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň dne 24. 11. 2011.

Usnesení č. 11/129:
Zastupitelstvo schvaluje předložit žádost o bezplatné ošetření lípy u školy v rámci
Projektu Zdravé stromy pro zítřek.
O grant na ošetření lípy u školy v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek bylo požádáno.
Zveřejnění výsledků proběhne 14. 2. 2012.
3. Zprávy kontrolního a finančního výboru
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou kontrolního a finančního výboru.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4. Rozpočtové změny
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými změnami č. 9/2011. Zastupitelstvo
projednalo způsob odpisování majetku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 9/2011 a dále zastupitelstvo schvaluje
rovnoměrný způsob odpisování majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/132 bylo schváleno.
5. Rozpočet 2012
Zastupitelstvo projednalo žádosti TJ Sokol Oudoleň a Základní školy a Mateřské školy
Oudoleň o finanční příspěvek na rok 2012. Zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok
2012.
6. 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. Zatím se nepřihlásili žádní zájemci.
7. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2011
Zastupitelstvo projednalo žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor – místnosti
v I. patře Kulturního domu v Oudoleni čp. 131 v k. ú. Oudoleň.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodloužit Smlouvu o pronájmu nebytových prostor místnosti v I. patře Kulturního domu v Oudoleni čp. 131 na dobu do 31. 12. 2012.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/133 bylo schváleno.
8. Záměr pronájmu nebo prodeje majetku obce č. 4/2011
Zastupitelstvo projednalo žádost o prodloužení pronájmu nebo prodeje budovy bez
čp./č.e., nacházející se na pozemku p. č.st. 137 o výměře 236 m2 včetně pozemku
z důvodu čerpání dotací a zhodnocení stavby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej budovy bez čp./č.e. nacházející se na pozemku p. č. st.
137 včetně pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 3 Zdrželi se 2
Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem budovy bez čp./č.e. nacházející se na pozemku p. č.
st. 137 včetně pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 12/134 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu budovy bez čp./č.e. nacházející se na
pozemku p. č. st. 137 včetně pozemku na dobu 15 let.
Výsledek hlasování: Pro 1 Proti 6 Zdrželi se 1
Usnesení nebylo přijato.
Návrh usnesení:
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 15. 11. 2011, výše
nájemného bude každoročně upravována dle míry inflace nebo na základě rozhodnutí
zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 12/135 bylo schváleno.
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 1
Usnesení č. 12/136 bylo schváleno.
10. Stavební obnova víceúčelového KD Oudoleň
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova na
Stavební obnovu víceúčelového KD Oudoleň. Celkové náklady projektu jsou 12 120 000,Kč, spoluúčast obce tvoří 3 983 283,- Kč.
11. Místní knihovna
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozhodnutím paní Kristýny Závrské skončit nejpozději
ke dni 31. 12. 2011 s prací knihovnice v místní knihovně. Zájem o místo knihovnice
v místní knihovně má Olga Hussliková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje knihovnicí místní knihovny paní Olgu Husslikovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/137 bylo schváleno.
12. Obecní les
Zastupitelstvo bylo seznámeno s provedenou těžbou v obecním lese.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

13. Dopravní obslužnost
Město Havlíčkův Brod se rozhodlo nepřispívat na nedělní autobusové spoje na lince
600000 Havlíčkův Brod – Česká Bělá – Oudoleň – Havlíčkova Borová č. 31 (odjezd
z Havlíčkova Brodu v 19.20 hodin) a č. 32 (odjezd z Havlíčkovy Borové v 16.45 hodin).
Při rozpočítání, podle počtu obyvatel, na jednotlivé obce na této lince, by Obec Oudoleň
měla přispívat na dopravní obslužnost měsíčně o 698,08 Kč více.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přispívat na dopravní obslužnost na nedělní autobusové spoje
na lince 600000 Havlíčkův Brod – Česká Bělá – Oudoleň – Havlíčkova Borová č. 31
(odjezd z Havlíčkova Brodu v 19.20 hodin) a č. 32 (odjezd z Havlíčkovy Borové v 16.45
hodin).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/138 bylo schváleno.
14. Informace z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z valné hromady a s návrhem rozpočtu
Svazku obcí Podoubraví.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
15. MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se soutěží MAS Havlíčkův kraj o. p. s. o nejhezčí vánoční
stromeček a s prezentací MAS Havlíčkův kraj o. p. s. na vánočním jarmarku dne 4. 12.
2011 v KD Oudoleň.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
16. Taneční zábavy
Zastupitelstvo projednalo výši nájmu na tanečních zábavách pro cizí pořadatele.
17. Obecní ples
Zastupitelstvo projednalo organizaci obecního plesu dne 30. 12. 2011, hudba Tandem.
18. Informace z valné hromady Svazku obcí plynofikace obcí Borovsko
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z Valné hromady Svazku obcí plynofikace
obcí Borovsko.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
19. Návrh telekomunikační přípojky pro čp. 70 v Oudoleni
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem firmy Michlovský-stavební, s. r. o. na
telekomunikační přípojku pro čp. 70 Oudoleň. Stavba představuje výpich 2 párů
z telefonního kabelu vedoucího do čp. 157. Trasa nového kabelu povede 6 m po pozemku
obce (2 m v trávě a 4 m překop asfaltové komunikace) a dále 7 m po soukromém
pozemku. Firma žádá o informaci jaká forma „legislativy“ pro pokládku telefonního
kabelu bude požadována obcí a jaké inženýrské sítě se nachází v zájmovém území
uvažované stavby.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje umístění telekomunikační přípojky pro čp. 70 Oudoleň – obec
požaduje Smlouvu o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a o uvedení pozemků
do původního stavu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/139 bylo schváleno.
20. 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. Záměr prodeje byl vyvěšen na
úřední desce a bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
21. Žádost o změnu využití hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oudoleň
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o použití
hospodářského výsledku na zajištění provozu školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje použití hospodářského výsledku za rok 2010 na výdaje spojené
s provozem školy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/140 bylo schváleno.
22. Žádost o pokácení stromů
Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení stromů před čp. 143. Bude projednáno na
příštím zasedání.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 11. 2011.
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