Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 18. 10. 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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Josefa Křesťana 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bude jednat dle schváleného programu zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Dotace z Programu rozvoje venkova
4. Dotace z Operačního programu životní prostředí
5. Dopravní obslužnost 2013
6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Žádost – kácení stromů
9. Požární hlídka
10. Valníky na zahradní odpad
11. TJ Sokol Oudoleň - návrh hodin cvičení v KD
12. Žádost o odkoupení pozemku
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/7/2012 bylo schváleno.

2.

Kontrola usnesení
Usnesení č. 3/6/2012
Zastupitelstvo schvaluje řešit zamezení zatékání vody do stodoly u č. evid. 218 pomocí
železných žlabů. Železné žlaby poskytne obec, práci si zajistí žadatelka sama na vlastní
náklady.
Rozhodnutí zastupitelstva bylo žadatele sděleno.

3.

Dotace z programu rozvoje venkova
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností čerpat dotaci z Programu rozvoje venkova –
Opatření I.1.2 – Investice do lesů na nákup mulčovače. Výše dotace 40%. Dále bylo
seznámeno s nabídkou firmy Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář, Hradec
Králové a firmy AGROTEC a.s. Hustopeče na sepsání a podání žádosti o dotaci.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova – Opatření I.1.2
– Investice do lesů na nákup mulčovače. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednat a
uzavřít s firmou AGROTEC a. s. Hustopeče smlouvu o dílo na sepsání a podání žádosti
o dotaci.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/7/2012 bylo schváleno.
4.

Dotace z Operačního programu životní prostředí
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností čerpat dotaci z Operačního programu životní
prostředí – Tvorba a obnova mokřadů a tůní – na opravu tůní na potoce Oudoleňka. Výše
dotace 90%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Operačního programu životní prostředí na
obnovu tůní na potoce Oudoleňka. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajistit podání
žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/7/2012 bylo schváleno.

5.

Dopravní obslužnost
Zastupitelstvo projednalo zrušení těchto autobusových spojů:
spoj 25, 31, 32
- linka č. 600 000 H. Brod – Česká Bělá – Oudoleň – H. Borová
- linka č. 600 300 Chotěboř – H. Borová – Přibyslav
spoj 2, 9, 15
- linka č. 600 980 H. Brod – Přibyslav – Polná
spoj 11, 32.
Město Přibyslav vyvolalo jednání o změně ve financování dopravní obslužnosti,
zastupitelstvo obce Oudoleň schválilo úhradu vyšších nákladů na dopravní obslužnost a
zachování spojů. Obec Jitkov odmítla hradit vyšší náklady na dopravní obslužnost, a tím
by došlo k rozdělení těchto nákladů mezi Obec Oudoleň a Městys Havlíčkova Borová,
což by bylo pro naši obec již neúnosné. Dochází tedy ke zrušení výše uvedených spojů.
Obce Oudoleň se přímo týká:
- linka č. 600 000
spoj č. 25 (pracovní dny - odjezd z H. Brodu v 19:20 hodin)
spoj č. 31 (neděle – odjezd z H. Brodu v 19:20 hodin)
spoj č. 32 (neděle – odjezd z Oudoleně v 16:53 hodin)
- linka č. 600 300
spoj č. 9 (pracovní dny – odjezd z Chotěboře v 11:00 hodin).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje řešit zrušení spoje 32 linky č. 600 000 ve spolupráci
s Městysem Havlíčkova Borová.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/7/2012 bylo schváleno.

6.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za ubytovací kapacitu
Zastupitelstvo projednalo vyhlášku o místním poplatku za ubytovací kapacitu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

7.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Zastupitelstvo bere na vědomí.

8.

Žádost - kácení stromů
Zastupitelstvo projednalo žádosti o kácení stromů:
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- podnět k pokácení 2 ks stromů (bříza a jasan) na obecním pozemku p. č. 648/85 v k. ú.
Oudoleň. Stromy ohrožují dům čp. 12.
- žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4 o pokácení 5 ks stromů (jasan ztepilý,
olše lepkavá, topol kanadský – 3x) při silnici I/34 na pozemku p. č. 701 v k. ú.
Oudoleň. Důvodem ke kácení je špatný stav, svým stanovištěm tak představují riziko
z pohledu bezpečnosti silničního provozu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
9.

Požární hlídka
Zastupitelstvo projednalo složení požární hlídky na taneční zábavě dne 27. 10. 2012.
Pořadatel SDH Oudoleň, hudba: Kyvadlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo požární hlídku na taneční zábavě dne 27. 10. 2012 ve složení:
Pavel Sláma, Marie Antlová.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/7/2012 bylo schváleno.

10. Valníky na zahradní odpad
Zastupitelstvo obce projednalo umístění valníků na zahradní odpad v obci ve dnech 19. –
21. 10. 2012.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
11. TJ Sokol Oudoleň – návrh hodin cvičení v KD
Zastupitelstvo projednalo nový návrh hodin cvičení v kulturním domě od TJ Sokol
Oudoleň, včetně rozpisu držitelů klíčů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo nový návrh hodin cvičení v kulturním domě od TJ Sokol
Oudoleň, včetně rozpisu držitelů klíčů za podmínky, že florbalisti budou 1x týdně (o
víkendu) uklízet sál (zamést + setřít).
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/7/2012 bylo schváleno.
12. Žádost o odkoupení pozemku
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o odkoupení části pozemku p. č. 648/8 o
výměře cca 25 m2 a cca 20 m2 v k. ú. Oudoleň
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21:21 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 10. 2012.
Ověřovatelé:

Starosta:

..............................................

dne 18. 10. 2012

..............................................

dne 18. 10. 2012

..............................................

dne 18. 10. 2012

Razítko obce:
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