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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 19. 6. 2012 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 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, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Václava Augustina a Marii Antlovou, 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 KD a ZŠ 
4. Kontrolní a finanční výbor 
5. Kronika 
6. Roznáška Oudoleňských listů 
7. Rozpočtové změny 
8. Rozpočtové určení daní 
9. Směnná smlouva mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí 
10. Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole 
11. Žádost o souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
12. Setkání rodáků 
13. Oprava vodovodu 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/5/2012 bylo schváleno. 

 
2. Kontrola usnesení 

Usnesení č. 5/4/2012: 
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. 
Byli zjištěni vlastníci jednotlivých pozemků, jsou připravovány Smlouvy o smlouvě budoucí.  
 

3. Dotace KD a ZŠ 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s podmínkami dotace z Operačního programu životního prostředí v rámci 
Prioritní osy 2 na zateplení a změnu zdroje vytápění v budovách čp. 131 a čp. 123. K  zajištění dotace 
zastupitelstvo projednalo nabídku Ing. Davida Plíštila, Ph.D. na vypracování žádosti, nabídku firmy 
SONET Building s.r.o. na vypracování projektu a firmy DEKPROJEKT s.r.o. na doplnění energetického 
auditu kulturního domu a vypracování energetického auditu budovy čp. 123 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje podat žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí v rámci 
Prioritní osy 2 na zateplení a změnu zdroje vytápění v budovách čp. 131 a čp. 123. Dále zastupitelstvo 
schvaluje přijmout nabídku firmy DEKPROJEKT s.r.o. na doplnění energetického auditu kulturního 
domu a vypracování energetického auditu budovy čp. 123, nabídku firmy SONET Building s.r.o. na 
vypracování projektu a nabídku Ing. Davida Plíštila, Ph.D. na vypracování žádosti o dotaci a provedení 
výběrového řízení. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/5/2012 bylo schváleno. 
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4. Kontrolní a finanční výbor 
Zastupitelstvo projednalo Protokol finančního výboru o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření 
Obce Oudoleň za období od 1. 11. 2011 do 31. 5. 2012 a dále Záznam kontrolního výboru o provedené 
kontrole za období od 10. 11. 2011 do 13. 6. 2012. 
Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol finančního výboru o výsledcích veřejnosprávní kontroly 
hospodaření Obce Oudoleň za období od 1. 11. 2011 do 31. 5. 2012 a dále Záznam kontrolního výboru o 
provedené kontrole za období od 10. 11. 2011 do 13. 6. 2012. 
 

5. Kronika 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem roku 2011 v Kronice obce.  Zastupitelstvo projednalo 
návrh odměny kronikáři obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zápis roku 2011 v kronice a dále schvaluje odměnu kronikáři obce. 
Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/5/2012 bylo schváleno. 
 

6. Roznáška Oudoleňských listů 
Zastupitelstvo projednalo prodloužení dohody na roznášku Oudoleňských listů pí Veronice Slámové, 
Oudoleň 156 a navýšení měsíční odměny. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení dohody na roznášku Oudoleňských listů pí Veronice Slámové a 
navýšení měsíční odměny. 
Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/5/2012 bylo schváleno. 
 

7. Rozpočtové změny 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými změnami č. 4/2012, rozpočtové změny se týkají dotace ve 
výši 2 073 480,- Kč na ozdravné protiradonové opatření. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 4/2012. 
Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/5/2012 bylo schváleno. 
 

8. Zákon o rozpočtovém určení daní 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi o rozpočtovém určení daní. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

9. Směnná smlouva mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí 
Zastupitelstvo projednalo Směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním 
družstvem obcí, týkající se směny pozemků v k. ú. Račín u Polničky, Staré Ransko, Krucemburk, Hodíšov, 
Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, Jámy a pozemků v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním 
družstvem obcí. 
Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/5/2012 bylo schváleno. 
 

10. Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole 
Zastupitelstvo projednalo žádost o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2012/2013, 
a to o navýšení počtu dětí o 4 – 5 nad kapacitu. Výjimka je v souladu se stanoviskem hygieny, protože 
některé z dětí mají docházku omezenou jen na jeden den v týdnu, nedojde k tomu, že by bylo přítomno více 
dětí, než je stanovená kapacita. V letošním školním roce bylo zapsáno do mateřské školy 26 dětí, tj. 2 děti 
nad kapacitu 24 dětí, ale jen 1x bylo přítomno 21 dětí a jen 3x 20 dětí, takže počet přítomných nikdy 
nedosáhl ani stanovené kapacity. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo uděluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Oudoleň pro školní rok 2012/2013, a to o 
navýšení počtu dětí o 4  nad kapacitu. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/5/2012 bylo schváleno. 
 

11. Žádost o o souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
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Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 
právu stavby číslo IE-12-2004701/VB/2, název stavby Oudoleň, p. Kozar, úprava vnn u č.p. 115 mezi Obcí 
Oudoleň a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností MONTPROJEKT a.s. Jedná se o úpravu 
(přemístění) vrchního vedení nn na domě čp. 115. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 
právu stavby číslo IE-12-2004701/VB/2, název stavby Oudoleň, p. Kozar, úprava vnn u č.p. 115 mezi 
Obcí Oudoleň a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností MONTPROJEKT a.s.  
Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8/5/2012 bylo schváleno. 
 

12. Setkání rodáků - vyúčtování 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním akce Setkání rodáků. Celkové výdaje činí 66 373,- Kč a 
celkové příjmy 43 718,- Kč. Do výdajů jsou také započítány celkové náklady na kalendáře, jejichž prodej 
stále pokračuje. Takže rozdíl mezi výdaji a příjmy, ve výši 22 655,- Kč není v současné době ještě konečný, 
ale bude nižší. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

13. Oprava vodovodu 
Zastupitelstvo projednalo opravu obecního vodovodu před čp. 135, nákup kalového čerpadla a měřiče 
chloru. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:41 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  19. 6. 2012.  
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 19. 6. 2012 
 
 

          ..............................................   dne 19. 6. 2012 
 
 
 Starosta:                   ..............................................   dne 19. 6. 2012 
 
 
 
Razítko obce: 


