
Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 26. 1. 2012 
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:02 
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, Miloš Rosický, Pavel Sláma, Pavel Stránský omluveni jsou: Václav 
Augustin, Josef Křesťan, Zdeněk Benc, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Pavla Stránského a Pavla Slámu, 
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: 

17. Zalesnění pozemků 
18. Výstavba Základnové stanice veřejné komunikační sítě společnosti Telefónica Czech   

Republic a.s. 
19. Humanitární sbírka 
20. Oranžové hřiště 
21. Požární hlídka 
22. Podpora obnovy a rozvoje venkova 
23. Dětský karneval 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu zasedání o body 17. – 23. 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/1/2012 bylo schváleno. 

 
2. Kontrola usnesení 

Usnesení č. 13/143: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 60/16 o výměře 107 m2 v k. ú. 
Oudoleň za cenu: 20,- Kč/m2 a za těchto podmínek: kupující zajistí sepsání kupní 
smlouvy a hradí poplatek za vklad zápisu do katastru obce. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu obce podepsáním kupní smlouvy. Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného 
břemene pro obecní vodovod. 
Souhlas s prodejem pozemku a podmínky prodeje byly sděleny zájemcům. 

 
Usnesení č. 13/145: 



Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Městem Chotěboř Veřejnoprávní smlouvu na úseku 
evidence obyvatel.  

Podepsaná smlouva a výpis ze zasedání byly zaslány Městu Chotěboř. 
 
Usnesení č. 13/146: 
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Městem Chotěboř Veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.  
Podepsaná smlouva a výpis ze zasedání byly zaslány Městu Chotěboř. 
 
Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin.  
 

3. Záměr pronájmu majetku obce č. 2/2011 
Zastupitelstvo projednalo pronájem rybníka „U Slámů“. Zájemci byli obesláni, zasedání 
se zúčastnil pouze pan Jiří Slejška. Novým nájemcem rybníka u „U Slámů“ se stává pan 
Jiří Slejška. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje pronajmout rybník „U Slámu“ na dobu 3 roky panu Jiřímu 
Slejškovi, výše pronájmu činí 1,50 Kč/m2/rok, pronájem bude placen vždy k 31. 3. 
příslušného roku. 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/1/2012 bylo schváleno. 
 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 1/2012 
Zastupitelstvo projednalo žádost o koupi pozemku p. č. 648/190 a část pozemku p. č. 
648/45 v k. ú. Oudoleň. Pozemek p. č. 648/45 používá žadatel jako příjezdovou cestu. 
Prodej pozemku p. č. 648/190 byla schválena zastupitelstvem obce na zasedání dne 18. 6. 
2009. K prodeji části pozemku p. č. 648/45 bylo předloženo zamítavé stanovisko majitele 
sousední nemovitosti, z důvodu, že tento pozemek využívá k dovážení uhlí a vyvážení 
jímky na odpad.  
Zastupitelstvo potvrzuje rozhodnutí zastupitelstva ze dne 18. 6. 2009 o prodeji pozemku 
p. č. 648/190 o výměře 56 m2 v k. ú. Oudoleň za cenu 20,- Kč/m2 s podmínkou, že 
kupující zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. 
Prodej části pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň bude zastupitelstvo řešit na místě 
samém při účasti obou sousedních stran na jaře 2012. 
 

5. Žádost o připojení na obecní vodovod 
Zastupitelstvo projednalo žádost o připojení čp. 88 na obecní vodovod. A dále bylo 
seznámeno s upozorněním na malé množství vody ve studni na soukromém pozemku.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje připojení čp. 88 v Oudoleni na obecní vodovod za podmínky, že 
majitelka čp. 88 si zajistí připojení na obecní vodovod a bude hradit náklady s tímto 
spojené. K připojení bude přizván vodohospodář obce p. Zdeněk Benc.  
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/1/2012 bylo schváleno.  
 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí upozornění na malé množství vody ve studni na 
soukromém pozemku a nebude toto řešit, nejedná se o majetek obce.  
 

6. Kupní smlouva o prodeji nemovitosti 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Kupní smlouvou o prodeji nemovitosti uzavřenou mezi 
Městem Chotěboř a 45 podílovými obcemi Lesního družstva obcí Přibyslav, předmětem 
smlouvy je odkoupení jednoho spoluvlastnického podílu od Města Chotěboř u pozemků 
uvedených v příloze smlouvy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Kupní smlouvy o prodeji nemovitosti, uzavřenou mezi 
Městem Chotěboř a 45 podílovými obcemi Lesního družstva obcí Přibyslav, předmětem 
smlouvy je odkoupení jednoho spoluvlastnického podílu od Města Chotěboř u pozemků 
uvedených v příloze smlouvy. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/1/2012 bylo schváleno. 
 

7. Program obnovy venkova Vysočiny 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Programem obnovy venkova Vysočiny. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na 
projekt: Rekonstrukce prostor v čp. 123 – II. část – rekonstrukce obecního úřadu. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/1/2012 bylo schváleno. 
 

8. Oznámení o schválení platby – SZIF 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Oznámením Státního zemědělského intervenčního fondu 
(SZIF) Brno o schválení platby – proplacení výdajů na projekt Hasičská zbrojnice 
Oudoleň – výměna vrat a oken. Dotace ve výši 188 109,- Kč byla již připsána na účet 
obce. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

9. Žádost  - stavební úpravy 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o povolení stavebních úprav v budově bez 
čp./č.e. na pozemku p. č. st. 137 v k. ú. Oudoleň, jedná se o srovnání podlahy v celé 
budově.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje stavební úpravy - srovnání podlahy - v pronajímané budově na 
pozemku p. č. st. 137 v k. ú. Oudoleň. 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 6/1/2012 bylo schváleno. 
 

10. Prosba o příspěvek na nákup knih do VF 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s prosbou Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkův Brod o 
příspěvek na nákup knih do výměnného fondu. 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na nákup knih do výměnného fondu Krajské 
knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod ve výši 1 000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/1/2012 bylo schváleno. 
 

11. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zásadami Kraje Vysočina pro poskytování dotací na 
podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejícími zejména 
s oslavami či připomenutím významných výročí obcí. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Kraje Vysočina na zajištění oslav 110. výročí 
založení hasičského sboru v Oudoleni a oslav 615 let od první zmínky o obci Oudoleň. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8/1/2012 bylo schváleno. 
 

12. Obecní ples 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním obecního plesu. Zastupitelstvo projednalo 
termín konání příštího obecního plesu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje konání Obecního plesu dne 29. 12. 2012. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9/1/2012 bylo schváleno. 
 

13. Soutěž obcí v třídění odpadů 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s celkovými výsledky soutěže obcí v třídění odpadů 
v Kraji Vysočina „My třídíme nejlépe“. Obec Oudoleň má horší umístění oproti 
průběžným výsledkům, ale přesto se umístila na pěkném 73. místě z celkového počtu 515 
obcí. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

14. Informace z valné hromady Svazku obcí Přibyslavska 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z valné hromady Svazku obcí Přibyslavska. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

15. Informace z valné hromady Svazku obcí Podoubraví 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z valné hromady Svazku obcí Podoubraví. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

16. 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.  
 

17. Zalesnění pozemku 



Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o vyjádření k sítím a souhlas se zalesněním 
pozemku p. č. 515 a pozemků PK 512, 513, 508/2, 542/3, 507 a 503 v k. ú. Oudoleň. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zalesnění pozemku p. č. 515 a pozemků PK 512, 513, 508/2, 
542/3, 507 a 503 v k. ú. Oudoleň. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10/1/2012 bylo schváleno. 
 

18. Výstavba Základnové stanice veřejné komunikační sítě společnosti Telefónica Czech 
Republic a. s. 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí společnosti Radiové systémy a komunikace 
spol. s r. o. o souhlas s výstavbou Základnové stanice veřejné komunikační sítě  
společnosti Telefónica Czech Republic a. s. Základnová stanice bude instalována na 
stávajícím stožáru spol. Vodafone na pozemku PK 536/1 v k. ú. Oudoleň. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje výstavbu Základnové stanice veřejné komunikační sítě  
společnosti Telefónica Czech Republic a .s. Základnová stanice bude instalována na 
stávajícím stožáru spol. Vodafone na pozemku PK 536/1 v k. ú. Oudoleň. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 11/1/2012 bylo schváleno. 
 

19. Humanitární sbírka 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Diakonie Broumov o provedení sbírky ošacení 
v termínu do 12. 3. 2012. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje provést humanitární sbírku, termín bude upřesněn. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 12/1/2012 bylo schváleno. 
 

20. Oranžové hřiště 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s grantovým řízením Oranžové hřiště. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat v rámci grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 
2012 o nadační příspěvek na výstavbu dětského hřiště. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13/1/2012 bylo schváleno. 
 

21. Požární hlídka 
Zastupitelstvo projednalo požární hlídku na Mysliveckém plese dne 3. 3. 2012. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požární hlídku na Mysliveckém plese dne 3. 3. 2012 ve složení: 
Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 14/1/2012 bylo schváleno 
 



22. Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s podprogramem Podpora obnovy a rozvoje venkova. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat v rámci Podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova – dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci o 
dotaci na opravu stropu v kapličce. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 15/1/2012 bylo schváleno. 
 

23. Dětský karneval 
Zastupitelstvo projednalo Dětský karneval 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 1 000,- Kč a zajištění topení dne 18. 2. 2012 
na Dětském karnevale. 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 16/1/2012 bylo schváleno. 
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:07 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  26. 1. 2012.  
 
 
 
Zapisovatelka:           ............................................. 
 
 
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 26. 1. 2012 
 
 

          ..............................................   dne 26. 1. 2012 
 
 
 Starosta:                   ..............................................   dne 26. 1. 2012 
 
 
 
Razítko obce: 


