
Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 26. 5. 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, Marie Antlová, Václav 
Augustin, Zdeněk Benc, Miloš Rosický, Pavel Sláma, Mgr. Blanka Zvolánková, 
omluveni jsou: Pavel Stránský, Josef Křesťan takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Augustina Václava a Mgr. Blanku 
Zvolánkovou, zapisovatelkou zápisu pí 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: 
16. Žádost o vydání stanoviska k záměru výměny stávajícího vodovodního potrubí za 

nové 
17. Žádost o odkoupení obecních pozemků 
18. Nabídka ZŠ a MŠ Oudoleň, Školní vzdělávací program mateřské školy 
19. Stížnost  
20. Nákup vysavače 
21. Nové pohlednice obce 
22. Obecní les 
23. Pouťové posezení před kulturním domem 
24. Protipovodňové opatření 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje doplnění programu zasedání o body 16. – 24.  
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/90 bylo schváleno. 

 
2. Kontrola usnesení 

Na minulém zasedání zastupitelstva obce nebyly usnesením uloženy žádné úkoly. 
 

Dalšího jednání se zúčastnil p. Josef Křesťan.  
 

3. Závěrečný účet obce  
    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a projednalo Závěrečný účet Obce Oudoleň za rok 

2010. Předsedající dále navrhl odměnu pí Daně Zelenkové a odměnu Mgr. Blance 
Zvolánkové. 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Oudoleň souhlasí s celoročním hospodařením Obce Oudoleň za rok 
2010, a to bez výhrad. Zastupitelstvo obce schválilo odměnu pí Daně Zelenkové a 
odměnu Mgr. Blance Zvolánkové.  
Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 7/91 bylo schváleno. 
 

4. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 
Zastupitelstvo obce projednalo zajištění přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje požádat o přezkoumání hospodaření a dílčí 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Krajský úřad kraje Vysočina.  
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/92 bylo schváleno. 
 

5. Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Závěrečného účtu Svazku obcí 
Podoubraví.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví. 
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/93 bylo schváleno. 

 
6. Lesní družstvo obcí - informace 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem z jednání členské schůze a se Zápisem 
z jednání představenstva Lesního družstva obcí dne 28. 4. 2011. 
 

7. Svazek obcí Přibyslavska 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z valné hromady Svazku obcí 
Přibyslavska. 

 
8. Kontrolní výbor 

Předseda kontrolního výboru byl požádán o provedení kontroly dle § 119 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. O obcích do příštího zasedání zastupitelstva obce.  

 
9. Finanční výbor 

Předseda finančního výboru byl požádán o provedení kontroly dle § 119 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. O obcích do příštího zasedání zastupitelstva obce.  
 

10. Pozemky - Medovi 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno průběhem jednání s p. Josefem, Jiřím a Janem 
Medovými, týkající se koupě pozemků do vlastnictví obce.  
 

11. Odradoňovací stanice 
Zastupitelstvo obce bylo informováno o stavbě odradoňovací stanice v Březině.  
 

12. Dotace KD - topení 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dotací z Operačního programu životní prostředí na 
zateplení veřejných budov. V současné době probíhá jednání s firmou EUROPOINT o 
možnosti zpracování ekonomického a energetického auditu zdarma. 
 

13. Místní knihovna – změna výpůjční doby 



Zastupitelstvo obce na základě žádosti projednalo změnu výpůjční doby v místní 
knihovně, předběžně byla změna výpůjční doby projednána i s knihovnicí. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje změnu výpůjční doby z pondělí na jiný den 
v týdnu (po domluvě s knihovnicí), výpůjční hodiny zůstanou stejné.  
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/94 bylo schváleno. 
 

14. Koupaliště - vyčištění 
Zastupitelstvo obce projednalo vyčištění koupaliště, zajistí SDH Oudoleň. 
 

15. Úprava zeleně okolo KD 
Pletí záhonů okolo kulturního domu provedly místní občanky, za což jim zastupitelstvo 
děkuje. Dále bude proveden nákup a dosypání mulčovací kůry a případné dosázení zeleně. 

 
16. Žádost o vydání stanoviska k záměru výměny stávajícího vodovodního potrubí za nové 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o vydání stanoviska k záměru výměny stávajícího 
vodovodního potrubí ze studny na pozemku p. č. 431/2 do objektu čp. 28 a č. evid. 211. 
Při předpokládané výměně potrubí by došlo k překopání ostatní komunikace na p. č. 722 a 
p. č. 683/18 v k. ú. Oudoleň dle přiloženého plánku. 

      Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň povoluje překopání pozemku p. č. 722 a p. č. 683/18 v k. ú. 
Oudoleň dle přiloženého plánku z důvodu výměny stávajícího vodovodního potrubí ze 
studny na pozemku p. č. 431/2 do objektu čp. 28 a č. evid. 211.  
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/95 bylo schváleno. 
 

17. Žádost o odkoupení obecních pozemků  
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí 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. 
Záměr prodeje pozemku je vyvěšen na úřední desce a bude projednán na příštím zasedání 
zastupitelstva obce. 

 
18. Nabídka ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo obce projednalo bezúplatnou nabídku Základní školy a Mateřské školy 
Oudoleň na 4 ks vyřazených počítačů z důvodu získání nových počítačů z dotace. Dále 
zastupitelstvo projednalo Školní vzdělávací program mateřské školy: „Jen si, děti, 
všimněte, co je krásy na světě.“ 
Návrh usnesení: 

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. Zastupitelstvo obce schvaluje Školní vzdělávací program 
mateřské školy: „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.“ 
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/96 bylo schváleno. 
 

19. Stížnost  
Zastupitelstvo obce projednalo stížnost občana na provoz na hřišti, sousedícím s jeho 
pozemkem a dále žádost o odstranění nepořádku z obecního pozemku sousedícího s jeho 
pozemkem.  
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje projednat s občanem návrh směny části pozemku 
p. č. 125/1 a p. č. 134/1 v k. ú. Oudoleň v šířce asi 5 m podél hřiště.  
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/97 bylo schváleno. 
 

20. Nákup vysavače 
Zastupitelstvo obce projednalo nákup nového vysavače do kulturního domu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schválilo nákup vysavače do kulturního domu.  
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/98 bylo schváleno. 
 

21. Nové pohlednice obce 
Zastupitelstvo obce projednalo nákup nových pohlednic.  
 

22. Obecní les 
 Zastupitelstvo obce projednalo údržbu a těžbu v obecním lese.  
 

23. Pouťové posezení před kulturním domem 
Zastupitelstvo projednalo organizaci pouťového posezení před kulturním domem. 
 

24. Protipovodňové opatření 
Zastupitelstvo obce projednalo protipovodňové opatření v naší obci.  

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:54  hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 5. 2011.  
 
 
 
Zapisovatel:           ............................................. 
 
 
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 26. 5. 2011 
 
 

          ..............................................   dne 26. 5. 2011 
 
 
Starosta:                    ..............................................   dne 26. 5. 2011 
 
 
 
 
Razítko obce: 


