Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 20. 10. 2011
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:35
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, Pavel Sláma, Pavel Stránský, omluveni jsou: Václav
Augustin, Miloš Rosický, Josef Křesťan takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Stránského a Zdeňka Bence,
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:
15. Projekt Zdravé stromy pro zítřek (3. ročník)
16. Obecní vodovod u čp. 70
17. Žádost o pokácení stromů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu zasedání o body 15. – 17 .
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/123 bylo schváleno.

2.

Kontrola usnesení
Usnesení č. 10/118:
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.
Paní Kristýna Závrská má nadále zájem pracovat jako knihovnice místní knihovny,
v době nepřítomnosti ji bude zastupovat paní Eva Hájková.
Usnesení č.10/121:
Zastupitelstvo schvaluje zadat provedení PF 2012 se zimní fotkou statku čp. 20 v počtu
200 ks.
Provedení PF 2012 bylo zadáno firmě s nejnižší cenovou nabídkou.
Usnesení č.10/122:
Zastupitelstvo schvaluje umístit v měsíci říjnu v obci kontejner na velkoobjemový
odpad.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude v obci umístěn ve dnech 21. – 23. října 2011.

3. Komplexní pozemkové úpravy na části k. ú. Oudoleň
Pan Pavel Stránský seznámil zastupitelstvo s jednáním s Pozemkovým úřadem Havlíčkův
Brod a se zástupcem Městyse Havlíčkova Borová dne 29. 9. 2011, týkající se

komplexních pozemkových úprav na části k. ú. Oudoleň. Po zaměření území a při šetření
průběhu hranic bylo zjištěno, že průběh části katastrální (a zároveň obecní) hranice mezi
k. ú. Havlíčkova Borová a Oudoleň v katastrální mapě neodpovídá skutečnému stavu
vzhledem ke změně průběhu Borovského potoka v lokalitě k Cibotínu. Z důvodu úpravy
průběhu katastrální hranice pozemkový úřad po dohodě s katastrálním úřadem přistoupil
k rozšíření k. ú. Oudoleň o navazující část k. ú. Havlíčkova Borová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření k. ú. Oudoleň o navazující část k. ú. Havlíčkova
Borová.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/124 bylo schváleno.
4. Stížnost
Zastupitelstvo bylo seznámeno se stížností na zatékání dešťové vody ze špatně
umístěných svodů na hasičské klubovně na pozemek u domu čp. 72. Odstranění této
závady bylo reklamováno. Závada nebyla v rámci reklamace odstraněna. Nápravu
provedla na vlastní náklady obec.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
5. Žádost o osvobození od platby místního poplatku za zpracování a likvidaci komunálního
odpadu
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o osvobození od platby poplatku za zpracování
a likvidaci komunálního odpadu za období 2006 – 2011 ve výši 2 526,- Kč.
Návrh usnesení:
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
žadatele o zpřístupnění objektu čp. 120, z důvodu kontroly obecního vodovodu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/125 bylo schváleno.
6. Pronájem rybníku „U Slámů“
K 31. 10. 2011 končí nájemní smlouva na pronájem rybníka „U Slámů“ – část pozemku p.
č. 73 o výměře 777 m2. Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce a bude projednán
na příštím zasedání.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
7. Informace Havl. Borové zemědělské a. s.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi Havl. Borové zemědělské a. s. Havlíčkova
Borová, týkající se výše nájemného.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
8. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oudoleň za rok 2011
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Oudoleň za rok 2011. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oudoleň za rok
2011.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/126 bylo schváleno.

9. Inventarizace majetku a závazků
Zastupitelstvo obce jmenuje na návrh starosty obce členy inventarizační komise a
likvidační komise. Inventarizační komise provedou prvotní inventuru k 31. 10. 2011,
inventurní soupisy vypracují do 15. 11. 2011 a inventuru rozdílovou k 31. 12. 2011,
dodatečné inventurní soupisy vypracují do 5. 1. 2012.
10. Činnost kontrolního a finančního výboru
Předsedové kontrolního a finančního výboru byli požádáni o provedení kontroly dle
zákona o obcích do příštího zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
11. Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Oudoleň
Zastupitelstvo pověřilo 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.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/127 bylo schváleno.
12. Požární hlídky
Zastupitelstvo obce určilo požární hlídky na kulturních akcích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje požární hlídku dne:
- 28. 10. 2011 ve složení: Pavel Sláma, Marie Antlová
- 5. 11. 2011 ve složení: Zdeněk Benc, Pavel Stránský
- 16. 11. 2011 ve složení: Mgr. Blanka Zvolánková, Ivo Béna
- 26. 11. 2011 ve složení: Josef Křesťan, Václav Augustin
- 17. 12. 2011 ve složení: Pavel Sláma, Miloš Rosický
- 26. 12. 2011 ve složení: Pavel Stránský, Mgr. Blanka Zvolánková
- 30. 12. 2011 ve složení: Ivo Béna, Zdeněk Benc
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/128 bylo schváleno.
13. Rozpočet 2012
Zastupitelstvo obce bude na svém zasedání dne 15. 11. 2011 projednávat rozpočet obce na
rok 2012, obec požádá místní složky o předložení požadavků na rok 2012.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
14. Obecní ples
Zastupitelstvo projednalo organizaci obecního plesu dne 30. 12. 2011, hudba Tandem.

15. Projekt Zdravé stromy pro zítřek (3. ročník)
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Výzvou k předkládání žádostí o bezplatné ošetření
stromu Projekt Zdravé stromy pro zítřek (3. ročník).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předložit žádost o bezplatné ošetření lípy u školy v rámci
Projektu Zdravé stromy pro zítřek.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/129 bylo schváleno.
16. Obecní vodovod u čp. 70
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o přerušení starého vodovodního řádu, který vede
pod domem čp. 70.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje provést na jaře 2012 ukončení starého vodovodního řádu před
čp. 70, udělat sondu mezi čp. 153 a čp. 32 a provést novou přípojku k čp. 31.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/130 bylo schváleno.
17. Žádost o pokácení stromů
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o povolení pokácení stromů před domem č. p. 143.
Je to z důvodu prosvětlení a bezpečnosti při výjezdu na silnici. Stromy, kterých se to týká,
upřesní žadatel na místě samém. Pan Ivo Béna a pan Zdeněk Benc toto projednají na místě
samém.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21:14 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 10. 2011.
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