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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 24. 5. 2012 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05 
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, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Miloše Rosického a Josefa Křesťana, 
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. Závěrečný účet obce Oudoleň 
4. Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví 
5. Místní knihovna – zřizovací listina 
6. Zaměření komunikace na čtvrtích 
7. Grantové řízení Oranžové hřiště 2012 
8. Termíny zasedání zastupitelstva obce 
9. Setkání rodáků  
10. Žádosti o dotace - výsledky 
11. Bezplatný převod koncových prvků varování 
12. Příspěvek – vítání občánků 
13. Lípa u autobusové zastávky u váhy 
14. Partnerská smlouva s Městem Chotěboř 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/4/2012 bylo schváleno. 

 
2. Kontrola usnesení 

Usnesení č. 3/3/2012: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku 
obcí Kraje Vysočina v roce 2012 na základě nabídky firmy Patrol group s. r. o. Jihlava. 
Obec požádala o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku. 
Usnesení č. 6/3/2012: 
Zastupitelstvo schvaluje nákup zahradního traktoru Husqvarna od firmy P&L, spol. 
s r. o.  Žďár nad Sázavou se záběrem 107 cm.  
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Obec zakoupila zahradní traktor. 
 
Dalšího jednání se zúčastnil pan Pavel Sláma. 
 

3. Závěrečný účet obce 
Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 7. 5. 
2011, k závěrečnému účtu nebyly podány připomínky. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 a souhlasí s hospodařením 
obce, a to bez výhrad.  
Výsledek hlasování: Pro:  8   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/4/2012 bylo schváleno. 
 

4. Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným účtem Svazku obcí Podoubraví. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2011.  
Výsledek hlasování: Pro:  8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/4/2012 bylo schváleno. 
 

5. Místní knihovna – zřizovací listina 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novou zřizovací listinou knihovny. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu Obecní knihovny Oudoleň.  
Výsledek hlasování: Pro:  8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/4/2012 bylo schváleno. 
 

6. Zaměření komunikace na čtvrtích 
Od roku 2009 je u firmy Geodézie, Ing. Vodička, Havlíčkův Brod objednáno zaměření 
pozemků na čtvrtích. Dosud nebylo zaměření provedeno. V současné době byla oslovena 
firma GEONOVA s.r.o. Havlíčkův Brod. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje sepsat s vlastníky pozemků Smlouvu o smlouvě budoucí o 
odkoupení pozemků pod místní komunikací na čtvrtích. Po sepsání smluv se všemi 
vlastníky bude zadáno zaměření místní komunikace na čtvrtích. 
Výsledek hlasování: Pro:  8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/4/2012 bylo schváleno. 

7. Grantové řízení Oranžové hřiště 2012 
Obec opětovně nezískala grant z programu Oranžové hřiště 2012 na výstavbu dětského 
hřiště u základní školy. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

8. Termíny zasedání zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo projednalo termíny zasedání zastupitelstva. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje svolávat zasedání zastupitelstva vždy třetí čtvrtek v měsíci, 
v letních období od 19:00 hodin a v zimním období od 18:00 hodin.  
Výsledek hlasování: Pro:  8 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/4/2012 bylo schváleno. 
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9. Setkání rodáků 
Zastupitelstvo projednalo organizaci Setkání rodáků. V pátek 8. 6. 2012 od 19:00 hodin se 
bude konat představení Nebeská komise. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

10. Bezplatný převod koncových prvků varování 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina plánuje od 1. 1. 2013 změnit koncepci zajištění 
provozu Jednotného systému varování. Vychází ze zákonné povinnosti starosty obce 
zajistit varování osob dle zákona č. 239/2000 Sb., z tohoto důvodu plánuje bezúplatně 
převést do majetku obce koncový prvek varování (sloup sirény CO), který se nachází 
v katastru obce. Vzhledem k omezeným finančním možnostem bude HZS Kraje Vysočina 
zajišťovat pouze provoz přenosové infrastruktury, centrálního ovládání a správu databází.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod koncového prvku varování v k. ú. Oudoleň 
do majetku obce. 
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 2 Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 7/4/2012 bylo schváleno. 
 

11. Příspěvek – vítání občánků 
Zastupitelstvo projednalo návrh přispívat rodičům při narození dítěte. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro rodiče dítěte narozeného v obci 
Oudoleň, za podmínky, že dítě musí mít trvalý pobyt v obci. 
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8/4/2012 bylo schváleno. 
 

12. Žádosti o dotaci – výsledky 
Obec získala dotaci z programu Sportoviště 2012 na opravu oplocení u hřiště v horní části 
obce a dále se jí nepodařilo získat dotaci z programu Sportujeme 2012 na vybavení 
sportovního kroužku.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

13. Lípa u autobusové zastávky u váhy 
Zastupitelstvo projednalo na základě zprávy pana Petra Zvědělíka, po jehož dohledem 
bylo provedeno odborné ošetření lípy u základní školy, nutnost pokácení lípy u 
autobusové zastávky u váhy.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 
Ze zasedání odešla Mgr. Blanka Zvolánková. 

14. Partnerská smlouva s Městem Chotěboř 
Zastupitelstvo projednalo Partnerskou smlouvu s Městem Chotěboř, týkající se projektu 
Spisové služby ORP Chotěboř. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Městem Chotěboř Partnerskou smlouvu, týkající se 
projektu Spisové služby ORP Chotěboř. 
Výsledek hlasování: Pro:  7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9/4/2012 bylo schváleno. 
 

15. Obecní vodovod 
Zastupitelstvo projednalo přeložku vodovodu u čp. 70. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:45 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  24. 5. 2012.  
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 24. 5. 2012 
 
 

          ..............................................   dne 24. 5. 2012 
 
 
 Starosta:                   ..............................................   dne 24. 5. 2012 
 
 
 
Razítko obce: 


