
Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 26. 4. 2012 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 
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 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Marii Antlovou a Zdeňka Bence, 
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. Žádost o prodej pozemku 
3. Kontrola usnesení  
4. Dopravní obslužnost 
5. Dotační titul: Ochrana obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina 
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 
7. Informace z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví 
8. Návrh optimalizace nákupu energií pro Obec Oudoleň 
9. Odpadové hospodářství obce 
10. Žádost o opravu splavu v horní části obce 
11. Zahradní technika 
12. Oslavy hasičů a obce 
13. Příspěvek – vítání občánků 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/3/2012 bylo schváleno. 

 
2. Žádost o prodej pozemku 

Zastupitelstvo přímo na místě samém projednalo žádost o prodej části pozemku p. č. 
648/45 v k. ú. Oudoleň, k projednání byli přizváni žadatel a majitel sousední nemovitosti. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo neschvaluje prodej části pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň na základě 
žádosti. Pozemek využívá také majitel sousední nemovitosti.  
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/3/2012 bylo schváleno. 
 



3. Kontrola usnesení 
Usnesení č. 2/2/2012: 
Zastupitelstvo schvaluje sjednat navýšení pojištění nového majetku obce dle návrhu 
Generali Pojištovny a. s. a dále nově pojistit odradoňovací stanici a vrt. 
Navýšení pojištění bude sjednáno po zapsání odradoňovací stanice na Katastrálním úřadě 
pro Vysočinu, pracoviště Havlíčkův Brod. 

Usnesení  č. 4/2/2012: 
Zastupitelstvo schvaluje organizovat výkon veřejné služby s umístněním uchazečů o 
zaměstnání s trvalým pobytem v obci.  
Zájemci o výkon veřejné služby budou osloveni formou inzerce v Oudoleňských listech. 
 
Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin.  

4. Dopravní obslužnost 2013 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výpočtem nákladů na ostatní dopravní obslužnost za rok 
2011 dle počtu obcí dotčených jednotlivými spoji a dle km ujetých v katastrech 
jednotlivých obcí.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

5. Dotační titul: Ochrana obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 
2012 a dále s nabídkou firmy Kelcom Havlíčkův Brod s. r. o. a firmy Patrol group s. r. o. 
Jihlava na zabezpečení nového obecního úřadu a školy.  
Návrh usnesení: 
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. 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/3/2012 bylo schváleno. 

 
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2011. Při přezkoumání hospodaření obce Oudoleň za rok 2011 nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. Tato zpráva bude součástí Závěrečné zprávy obce Oudoleň. Předsedající 
navrhl odměnu účetní obce paní Daně Zelenkové.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje odměnu paní Daně Zelenkové.  
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/3/2012 bylo schváleno. 

 
7. Informace z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

8. Návrh optimalizace nákupu energií pro Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem ing. Jana Talácka, odborného poradce 
v energetice, na optimalizaci nákupu energií pro obec. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje návrh ing. Jana Talácka na změnu dodavatelů energií.  
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 



Usnesení č. 5/3/2012 bylo schváleno. 
 

9. Odpadové hospodářství obce 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi ze schůzky smluvních partnerů 
využívajících zařízení na ukládání odpadů na skládce v Ronově nad Sázavou. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

10. Žádost o opravu splavu v horní části obce 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o opravu splavu v horní části obce pod 
čekárnou. Splav bude opraven. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 
11. Zahradní technika 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami na zahradní traktory. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nákup zahradního traktoru Husqvarna od firmy P&L, spol. 
s r. o. Žďár nad Sázavou se záběrem 107 cm.  
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 6/3/2012 bylo schváleno. 

 
12. Oslavy hasičů a setkání rodáků 

Zastupitelstvo projednalo organizaci oslav 110. výročí založení hasičského sboru a 615. 
let od první zmínky o obci.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
13. Příspěvek – vítání občánků 

Zastupitelstvo projednalo návrh na poskytnutí příspěvku rodičům při vítání občánků.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:54 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  26. 4. 2012.  
 
Zapisovatelka:           ............................................. 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 26. 4. 2012 
 

          ..............................................   dne 26. 4. 2012 
 
 Starosta:                   ..............................................   dne 26. 4. 2012 
 
 
Razítko obce: 


