Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 23. 6. 2011
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:32
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, Marie Antlová, Václav
Augustin, Zdeněk Benc, Miloš Rosický, Pavel Sláma, Pavel Stránský, Mgr. Blanka
Zvolánková, omluveni jsou: Josef Křesťan, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Pavla Stránského a p. Zdeňka Bence,
zapisovatelkou zápisu Mgr. Blanku Zvolánkovou. 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:
9. Výstavba základnové stanice T-Mobile
10. Záznam kontrolního výboru
11. Záznam finančního výboru
12. Roznáška Oudoleňských listů
13. Schválená žádost o dotaci
14. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Havlíčkova Borová
15. Kronika obce
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje doplnění programu zasedání o body 9. - 15.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/99 bylo schváleno.

2.

Kontrola usnesení
Usnesení č. 7/92:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje požádat o přezkoumání hospodaření a dílčí
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Krajský úřad kraje Vysočina.
Krajský úřad kraje Vysočina byl požádán o přezkoumání hospodaření a dílčí přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011.
Usnesení č. 7/94:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje změnu výpůjční doby z pondělí na jiný den
v týdnu (po domluvě s knihovnicí), výpůjční hodiny zůstanou stejné.
Po dohodě s knihovnicí byl výpůjčním dnem v letním období stanoven čtvrtek. Dále byla
projednání výpůjční doba v knihovně v zimním období.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje výpůjční dobu v místní knihovně v letním i
zimním období pouze na jeden den v týdnu – čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/100 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/96:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schválilo umístění 1 ks počítače do místní knihovny místo
stávajícího počítače a zbývající počítače ukládá nabídnout formou inzerce k prodeji
v Oudoleňských listech.
1 ks počítače bude umístěn v místní knihovně a zbývající počítače byly nabídnuty formou
inzerce k prodeji v Oudoleňských listech.
Usnesení č. 7/97:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje projednat návrh směny části pozemku p. č. 125/1
a p. č. 134/1 v k. ú. Oudoleň v šířce asi 5 m podél hřiště.
Starosta obce spolu s místostarostkou projednali s majitelem pozemku návrh směny části
pozemku p. č. 125/1 a p. č. 134/1 v k. ú. Oudoleň. Majitel pozemku souhlasí se směnou
pozemků, případně (na základě jednání s geodetickou firmou) s koupí části pozemku p. č.
125/1 a s prodejem části pozemku p. č. 134/1 v k. ú. Oudoleň za symbolickou cenu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň:
a) schvaluje směnu části pozemku p. č. 125/1 a p. č. 134/1 nebo prodej části pozemku
p. č. 125/1 a nákup části pozemku p. č. 134/1 v k. ú. Oudoleň za symbolickou cenu
b) ukládá starostovi zajistit geometrické zaměření pozemků a sepsání směnné nebo
kupní smlouvy
c) pověřuje starostu podpisem směnné nebo kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/101 bylo schváleno.
3. Záměr prodeje majetku obce č. 1/2011
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje majetku obce č. 1/2011 - žádost o
odkoupení pozemku p. č. 718 – ostatní komunikace s výměrou 2597 m2 a části pozemku
p. č. 683/18 - ostatní komunikace s výměrou cca 370 m2 z důvodu záměru zcelování
pozemků a vybudování biokoridoru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň:
a) neschvaluje prodej pozemku p. č. 718 – ostatní komunikace s výměrou 2597 m2
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/102 bylo schváleno.
b) neschvaluje prodej části části pozemku p. č. 683/18
s výměrou cca 370 m2.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 8/103 bylo schváleno.

- ostatní komunikace

4. Záměr směny nebo prodeje majetku č. 1/2011 – projednáno v bodě č. 2. Kontrola
usnesení.
5. Výpůjční doba v místní knihovně – projednáno v bodě č. 2. Kontrola usnesení.
6. Informace z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z valné hromady Svazku obcí Podoubraví:
dne 27. 8. 2011 se bude ve Vísce konat Podoubravský víceboj, naši obec budou
reprezentovat: p. Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, p. Pavel Stránský.

7. Informace z Valné hromady Svazku obcí plynofikace obcí Borovsko
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z valné hromady Svazku obcí plynofikace
obcí Borovsko: členové svazku budou platit jednorázový příspěvek ve výši 33,- Kč za
obyvatele, v rámci svazku je řešen požadavek ministerstva na odborného vodohospodáře
(vzdělání + požadovaná praxe), byl projednán návrh na e-aukci na snížení ceny energie
v rámci svazku.
8. Pohlednice obce
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovými nabídkami jednotlivých firem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje:
a) zhotovení pohlednice obce od p. Josefa Kristka v celkovém počtu: 500 ks
b) nákupní cenu pohlednice 2,90 Kč/ks.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/104 bylo schváleno.
9. Výstavba základnové stanice T-Mobile
Firma STAND BY s. r. o. na základě výsledku hlasování členů zastupitelstva na zasedání
dne 21. 4. 2011 (Pro 2, Proti 1, Zdrželi se 3), týkající se výstavby základnové stanice TMobile opětovně oslovila obec a požádala o nové projednání její žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje výstavbu základnové stanice T-Mobile na
pozemku (PK) 331/1, dále souhlasí s vedením elektropřípojky po pozemku (PK) 689 za
jednorázové odškodné ve výši 90 000,- Kč a se zřízením příjezdové cesty na pozemku
(PK) 689 za pronájem ve výši 60 000,- Kč/rok. V případě havárie provozovatel stanice
T-Mobile zajistí vytýčení kabelu elektropřípojky na vlastní náklady. Petice proti výstavbě
základnové stanice T-Mobile bude předána při stavebním řízení příslušnému
stavebnímu úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/105 bylo schváleno.
10. Záznam kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí záznam kontrolního výboru.
11. Záznam finančního výboru
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí záznam finančního výboru.
12. Roznáška Oudoleňských listů
Dohoda o provedení práce na roznášku Oudoleňských listů končí k 30. 6. 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje opětovně uzavřít Dohodu o provedení práce na
roznášku Oudoleňských listů s platností na 1 rok a schvaluje výši měsíční odměny.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/106 bylo schváleno.
13. Schválená žádost o dotaci
Státní zemědělský intervenční fond schválil v rámci MAS Havlíčkův kraj o. p. s. žádost
obce o dotaci na projekt Hasičská zbrojnice Oudoleň – výměna vrat, výše dotace
188 109,- Kč.
14. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Havlíčkova Borová

Zastupitelstvo bylo seznámeno se soupisem a oceněním nároků vlastníků pozemků
(vstupující parcely z k. ú. Oudoleň) v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú.
Havlíčkova Borová.
15. Kronika obce
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem do kroniky obce za rok 2010.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje:
a) zápis do kroniky obce za rok 2010
b) odměnu kronikáři.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/107 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 23. 6. 2011.
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