Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 22. 3. 2012
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:15
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, Zdeněk
Benc, Josef Křesťan, Miloš Rosický, Pavel Sláma, Pavel Stránský, omluveni jsou: Mgr.
Blanka Zvolánková a Václav Augustin, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Josefa Křesťana a Miloše Rosického,
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:
16. Žádost o využívání sokolských stolů na stolní tenis pro veřejnost
17. Rozpočtové změny č. 3/2012
18. Čistá Vysočina
19. Strategie Kraje Vysočina 2012
20. Valná hromada MAS Havlíčkův kraj o. p. s.
21. Rozšíření výpůjční doby v místní knihovně
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu zasedání o body 16. – 21.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2/2012 bylo schváleno.

2.

Kontrola usnesení
Usnesení č. 2/1/2012:
Zastupitelstvo schvaluje pronajmout rybník „U Slámů“ na dobu 3 roky panu Jiřímu
Slejškovi, výše pronájmu činí 1,50 Kč/m2/rok, pronájem bude placen vždy k 31. 3.
příslušného roku.
S panem Slejškou byla sepsána smlouva o pronájmu rybníku „U Slámů“.
Bod č. 3:
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.
Prodej bude projednán 26. 4. 2012 v 17:30 hodin na místě samém.
Usnesení č. 11/1/2012:
Zastupitelstvo schvaluje zalesnění pozemků 515, 512, 513, 508/2, 542/3, 507 a 503 v k.
ú. Oudoleň a obnovení obecní cesty p. č. 654/3 v k. ú. Oudoleň na náklady žadatele při
použití materiálů dle příslušného zákona.

Dodatečně bylo zjištěno, že komunikace p. č. 654/3 v k. ú. Oudoleň není majetkem obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu usnesení č. 11/1/2012 následovně:
Zastupitelstvo schvaluje zalesnění pozemků 515, 512, 513, 508/2, 542/3, 507 a 503 v k.
ú. Oudoleň.
Usnesení č. 15/1/2012:
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.
O dotaci nebylo požádáno – nepodařilo se zajistit projekt k žádosti.
Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Blanka Zvolánková.
3.

Dopravní obslužnost 2013
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Města Přibyslav na změnu v rozpočítávání
příspěvku na dopravní obslužnost pro jednotlivé obce od roku 2013. V současné době je
příspěvek rozpočítáván podle počtu obyvatel, od roku 2013 by měl být rozpočítáván
podle ujetých kilometrů, což je pro všechny obce, mimo Město Přibyslav, nevýhodné. U
naší obce by došlo k navýšení zhruba o 4 563,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4.

Ceníky energií 2012
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou energetického poradce. Obec požádá o
zpracování dalších nabídek různé energetické společnosti.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

5.

Pojištění právní ochrany
Zastupitelstvo bylo seznámeno s pojištěním právní ochrany pro obec a zastupitele. A dále
s navýšením pojištění majetku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje sjednat navýšení pojištění nového majetku obce dle návrhu
Generali Pojištovny a. s. a dále nově pojistit odradoňovací stanici a vrt.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 2/2/2012 bylo schváleno.

6.

Plackuj.cz
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí firmy AKTIV 95 OPAVA s. r. o. o udělení
souhlasu s užitím znaku obce pro vytvoření sběratelské kolekce „Erby měst a obcí České
republiky na předmětech „BUTTON“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje užití znaku obce pro vytvoření sběratelské kolekce „Erby měst
a obcí České republiky na předmětech „BUTTON“, za podmínky dodání 50 ks
předmětu BUTTON se znakem naší obce zdarma.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2/2012 bylo schváleno.

7.

Veřejná služba
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností organizování výkonů veřejné služby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje organizovat výkon veřejné služby s umístněním uchazečů o
zaměstnání s trvalým pobytem v obci.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2/2012 bylo schváleno.

8.

ZŠ a MŠ Oudoleň
− Zastupitelstvo obce projednalo novelizaci školského zákona.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo nebude vyhlašovat konkurz na funkci ředitel(ka) základní školy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2/2012 bylo schváleno.
− Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozborem hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň za
rok 2011 a se žádostí o převedení hospodářského výsledku ve výši 4.918,09 Kč do
rezervního fondu školy pro případné následné použití.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oudoleň za rok
2011 ve výši 4.918,09 Kč do rezervního fondu školy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 6/2/2012 bylo schváleno.
− Zastupitelstvo projednalo žádost o udělení výjimky a o příspěvek na mzdy pro školní
rok 2012/2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje udělit ZŠ a MŠ Oudoleň výjimku z počtu žáků pro školní
rok 2012/2013.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2/2012 bylo schváleno.

9.

Valníky na zahradní odpad, bioodpad
Zastupitelstvo projednalo přistavení valníků na zahradní odpad ve dnech 30. 3. – 1. 4.
2012.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Dále byla projednána možnost svozu bioodpadu firmou ODAS, Miloslav Odvárka, Žďár
nad Sázavou. V obci by byly umístěny kontejnery na bioodpad a občanům by byly
zapůjčeny popelnice o obsahu 240 l na bioodpad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje svoz bioodpadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2/2012 bylo schváleno.

10. Valník na velkoobjemový odpad
Zastupitelstvo projednalo umístění kontejneru na velkoobjemový odpad v obci v měsíci
květnu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
11. Dotace_Sportujeme 2012 a Sportoviště 2012
Zastupitelstvo projednalo dotační tituly Kraje Vysočina. Dále bylo seznámeno
s rozdělením výtěžku z loterií a sázkových her do rozpočtu obcí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci v rámci programu Sportujeme 2012 na
vybavení sportovního kroužku sportovním nářadím a v rámci programu Sportoviště
2012 na opravu hřiště v horní části obce.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2/2012 bylo schváleno.
12. Inventarizace majetku 2011
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o inventarizaci 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o inventarizaci obce provedené ke dni 31. 12. 2011.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2/2012 bylo schváleno.
13. Obec – plátce DPH
Od měsíce března se obec stala plátcem DPH, zastupitelstvo projednalo ceny služeb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje s účinností od března 2012 ceny služeb obce dle přílohy č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2/2012 bylo schváleno.
14. Grant na ošetření lípy
Obec Oudoleň získala v rámci projektu „Zdravé stromy pro zítřek“ grant na bezplatné
ošetření lípy malolisté u základní školy. Ošetření stromu umožní Nadace Partnerství a
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. s podporou Mendelovy univerzity
v Brně. Provede jej odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.
v období: konec dubna – začátek května
Zastupitelstvo bere na vědomí.
15. Oslavy hasičů a setkání rodáků
Zastupitelstvo projednalo organizaci oslav 110. výročí založení hasičského sboru a 615.
let od první zmínky o obci. Oslavy hasičů proběhnou v sobotu 26. května 2012, její
organizaci zajistí Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň. Dále zastupitelstvo projednalo
termín konání Setkání rodáků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje konání Setkání rodáků u příležitostí 615. let od první zmínky o
obci v sobotu 9. 6. 2012.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 12/2/2012 bylo schváleno.
16. Žádost o využívání sokolských stolů na stolní tenis pro veřejnost
Dalšího jednání se zúčastnil žadatel, který i za dalšího žadatele, požádal o umožnění
využívat sokolské stoly na stolní tenis pro veřejnost.
Zastupitelstvo bere na vědomí. Bude řešeno po odstěhování obecního úřadu.
17. Rozpočtové změny č. 3/2012
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými změnami.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 3/2012.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2/2012 bylo schváleno.
18. Čistá Vysočina
Obec Oudoleň se přihlásila do projektu Zdravý Kraj Vysočina s názvem Čistá Vysočina a
stejně jako v loňském roce zorganizuje v sobotu 14. 4. 2012 úklid podél silnice č. 34 od
úseku Oudoleň křiž. až Slavětín křiž a dále v úseku od Oudoleň křiž. (silnice č. 34) přes
celou obec až po křižovatku se silnicí III č. 3509 (Cibotín).
Zastupitelstvo bere na vědomí.
19. Strategie Kraje Vysočina 2012
Zastupitelstvo obce projednalo Strategii Kraje Vysočina 2020.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
20. Valná hromada MAS Havlíčkův kraj o. p. s.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z valné hromady MAS Havlíčkův kraj
o.p.s.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
21. Rozšíření výpůjční doby v místní knihovně
Knihovnice paní Olga Hussliková má zájem rozšířit výpůjční dobu v místní knihovně také
na sobotu odpoledne v rozsahu jedné hodiny
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 22:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 3. 2012.
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