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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 16. 2. 2017 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.04 

hodin starostou obce Ivo Bénou (dále též jako „předsedající“). 

 

1. Zahájení 

Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, 

že přítomno je 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavlínu Blažkovou a Irenu Milichovskou, 

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. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bude jednat dle schváleného programu zasedání: 

1.  Zahájení 
2.  Kontrola usnesení 
3.  Záměr směny majetku č. 1/2016 
4.  Záměr pronájmu majetku obce č. 10/2016 
5.  Záměr prodeje majetku obce č. 1/2017 
6.  Záměr prodeje majetku obce č. 2/2017 
7.  Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les 
8.  Program obnovy venkova Vysočiny 
9.  Koupaliště 
10. Ohlášení geologicko-průzkumného vrtu 
11. Ohlášení geologicko-průzkumného vrtu 
12. Žádost o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Oudoleň za rok 2016 
13. Inventarizační zpráva za rok 2016 
14. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
15. Setkání rodáků 
16. Žádost o finanční příspěvek na ZST 2017 
17. Dotační programy 
18. Různé 
Výsledek hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/2/2017  bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení jsou průběžně plněna.  

3. Záměr směny majetku č. 1/2016 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny majetku mezi podílnickými obcemi 

Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí č. 1/2016. Záměr byl zveřejněn na úřední 

desce od 21. 9.  do 16. 2. 2017. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků podílnických obcí Lesního družstva obcí:  

pozemek p. č. 243, lesní pozemek, výměra 2,9281 ha, k. ú. Březí nad Oslavou, pozemek 

p. č. 700, lesní pozemek, výměra 0,5028 ha, k. ú. Obyčtov a pozemků Lesního družstva 

obcí: pozemek p. č. 1452, lesní pozemek, výměra 0,2687 ha, k. ú. Ostrov nad Oslavou, 

pozemek p. č. 540/2, lesní pozemek, výměra 0,0757 ha, k. ú. Lhotka u Žďáru nad 

Sázavou, pozemek p. č. 814, lesní pozemek, výměra 0,1211 ha, pozemek p. č. 815, lesní 

pozemek, výměra 1,6122 ha, pozemek p. č. 816/1, lesní pozemek, výměra 0,603 ha, 

pozemek p. č. 816/2, lesní pozemek, výměra 0,2572 ha, pozemek p. č. 872, lesní 

pozemek, výměra 0,6404 ha v k. ú. Obyčtov.  

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti  0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/2/2017 bylo schváleno. 
 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 10/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem pronájmu nebytových prostor - pódia 

kulturního domu na rok 2017 za účelem zkoušek hudební kapely. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových prostor - pódia kulturního domu na 

dobu do 31. 12. 2017 za podmínek uvedených ve smlouvě o pronájmu. 

Výsledek hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/2/2017 bylo schváleno. 
 

5. Záměr prodeje majetku obce č. 1/2017 

Zastupitelstvo na základě geometrického plánu č. 386-1349/2016 vyhotoveného firmou 

GEONOVA s. r. o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod upřesňuje usnesení č. 2/8/2016 

ze dne 1. 9. 2016 a usnesení č. 2/11/2016 ze dne 24. 11. 2016. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Oudoleň schvaluje prodej pozemků nově vytvořených 

geometrickým plánem společnosti GEONOVA s. r. o., č. plánu 386-1349/2016, ze dne 

13. 11. 2016: 

 pozemek č. parc. 160/86 o výměře 1 466 m
2
 a pozemek č. parc. 160/87 o výměře 143 

m
2 

v k. ú.  Oudoleň za kupní cenu 20 Kč/m
2
, tj. celkem 32 180 Kč. 

 pozemek č. parc. 160/84 o výměře 2 730 m
2
 a pozemek č. parc. 160/85 o výměře 271 

m
2 

v k. ú. Oudoleň za kupní cenu 40 Kč/m
2
, tj. celkem 120 040 Kč. 

 pozemek č. parc. 160/82 o výměře 1 102 m
2
 a pozemek č. parc. 160/83 o výměře 101 

m
2 

v k. ú. Oudoleň za kupní cenu 20 Kč/m
2
, tj. celkem 24 060 Kč. 

Kupující se v kupní smlouvě zavazují využít kupované pozemky na výstavbu objektu 

určeného pro podnikatelskou činnost, předložit hotový projekt plánované stavby včetně 

stavebního povolení ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření kupní smlouvy a zároveň zřídit 

vůči Obci Oudoleň předkupní právo. Veškeré výdaje spojené se sepsáním této smlouvy a 

výdaje spojené s vkladem této smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: Bc. Petr Zvolánek 

Usnesení č. 4/2/2017 bylo schváleno. 

 

6. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2017 

Zastupitelstvo na základě geometrického plánu č. 382-88/2016 vyhotoveného firmou 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a. s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, 

upřesňuje usnesení č. 2/7/2016 ze dne 7. 7. 2016. 



3 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Oudoleň schvaluje prodej pozemků nově vytvořených 

geometrickým plánem firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a. s., č. plánu 382-

88/2016, ze dne 14. 10. 2016, pozemek č. p. 648/200 o výměře 97 m
2
 a pozemek č. p. 

648/201 o výměře 32 m
2 
v k. ú.  Oudoleň za kupní cenu 20 Kč/m

2
, tj. celkem 2 580 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/2/2017 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 

Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení:  1 ks břízy o obvodu kmene 153 cm, 1 ks 

borovice  o  obvodu  kmene  č.  177 cm,  1  ks  jeřábu  (dvoják)  o  obvodu  kmene  90 m 

a 107 cm a 1 ks jasanu o obvodu kmene 110 cm ve výšce 130 cm na pozemku p. č. 432/5 

v k. ú. Oudoleň. Hlavním důvodem  ke kácení jsou plánované terénní úpravy v rámci 

akce "přeložení cesty". Při této akci je počítáno s výsadbou nových keřů a stromů.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude řešeno přímo na místě samém před zasedáním 

zastupitelstva po předložení projektu "přeložení cesty". 

 

8. Program obnovy venkova Vysočiny 

Zastupitelstvo projednalo čerpání z dotačního titulu Program obnovy venkova Vysočiny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na akci  

Vodovod Oudoleň - výměna vodovodních šoupat a kohoutů.    

Výsledek hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/2/2017 bylo schváleno. 

 

9. Koupaliště 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností čerpat dotaci na opravu koupaliště v rámci 

dotačního programu ministerstva zemědělství. Předpokládané náklady 3 300 tis. Kč, 

dotace 80 %, spoluúčast obce včetně neuznatelných nákladů na projekt a služby by činila 

asi 800 tis. Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude projednáno na příštím zasedání. 

 

10. Ohlášení geologicko-průzkumného vrtu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s oznámením o provedení průzkumného vrtu na pozemku 

oznamovatele p. č. 286/1 v k. ú. Oudoleň v roce 2017 za účelem ověření hladiny 

podzemní surové vody do hloubky max. 30 m. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

11. Ohlášení geologicko-průzkumného vrtu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s oznámením o provedení průzkumného vrtu na pozemku 

oznamovatele p. č. 8/1 v k. ú. Oudoleň v roce 2017 za účelem ověření hladiny podzemní 

vody do hloubky max. 30 m. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Ze zasedání odchází Marie Antlová. 

 

12. Žádost o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Oudoleň za rok 2016 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o schválení účetní závěrky Základní školy a 

Mateřské školy Oudoleň a o převod hospodářského výsledku ve výši 64 666,14 Kč do 

fondu rezerv na provoz a mzdové náklady.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Oudoleň za 

rok 2016 a převod hospodářského výsledku ve výši 64 666,14 Kč do fondu rezerv na 

provoz a mzdové náklady.  

Zastupitelstvo schvaluje stavební úpravy v ZŠ a MŠ Oudoleň – rekonstrukce sborovny. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7/2/2017 bylo schváleno. 

 

13. Inventarizační zpráva za rok 2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Inventarizační zprávou za rok 2016. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2016. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8/2/2017 bylo schváleno. 

14. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Era      357 838,28 

ČSOB a. s.   2 044 092,95 

Česká spořitelna a. s.      109 791,16 

Česká národní banka      220 768,59 

Celkem   2 732 490,98 

z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 

2 546 834,98 Kč. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 

15. Setkání rodáků 

Obec požádala o dotaci dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací 

na oslavy obcí. Zastupitelstvo projednalo program a organizaci oslav. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

16. Žádost o finanční příspěvek na ZST 2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Mysliveckého spolku Oudoleň o příspěvek na 

ZST 2017 ve výši 1 000 Kč na nákup cen pro dětskou soutěž Zlatá Srnčí Trofej, které se 

účastní i děti z Oudoleně.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Mysliveckému spolku Oudoleň ve výši 1 000 Kč na 

nákup cen pro dětskou soutěž Zlatá Srnčí Trofej 2017. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 9/2/2017 bylo schváleno. 

 

17. Dotační programy 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s novými dotačními tituly a se Zápisem vyhodnocení 

veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Rozvoj ICT v obci Oudoleň_2". 

Návrh usnesení: 



5 

 

Zastupitelstvo schvaluje  požádat o dotaci z programu Fondu Vysočiny: 

 Sportoviště 2017 - na rekonstrukci hřiště ve středu obce 

 Odpady 2017 - na nákup kontejnerů na plast 

 Čistá voda 2017 - na studii na odvádění a čištění odpadních vod 

 Bezpečná silnice 2017 - na opravu chodníků u horní a dolní čekárny a na 

autobusovou čekárnu na silnici č. I/34 

 Jednorázová akce 2017 - na volejbalový turnaj 

 Informační a komunikační technologie - na vzdělávání seniorů v oblasti ICT. 

Zastupitelstvo schvaluje zadat akci "Rozvoj ICT v obci Oudoleň_2" firmě Coprosys - 

LEONET s. r. o., Chotěboř. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10/2/2017 bylo schváleno. 
 

18. Různé 

 spolek Včelaříci oznámil použití znaku obce na trička spolku. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 21.23 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  16. 2. 2017. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne  16. 2. 2017 

 

 

              ..............................................   dne  16. 2. 2017 

 

 

Starosta:                     ..............................................   dne  16. 2. 2017 

 

 

 

Razítko obce: 


