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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 15. 11. 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: Mgr. Blanku Zvolánkovou a Pavla 
Stránského, 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. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2012 
4. Žádost o prodej pozemků  
5. Žádost o vyjádření k projektu pro stavební povolení v k. ú. Oudoleň „Stavební 

úpravy objektů chovu prasat“ 
6. Pronájem rybníka 
7. Petice o zachování autobusu Havlíčkův Brod - Oudoleň 
8. Svazek obcí, plynofikace obcí Borovsko 
9. Inventarizace 2012 
10. Kontrolní a finanční výbor, kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a Obecně závazná vyhláška obce Oudoleň č. 2/2012 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území obce Oudoleň včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

12. Rozpočet 2013 
13. Akce – prosinec 2012 
14. Vánoční turnaj ve stolním tenisu 
15. Nabídka firmy Coprosys - LEONET, s.r.o. 
16. Žádost o prodej pozemku 
17. Informace z Valné hromady MAS Havlíčkův kraj o.p.s. 
18. Žádost o pronájem nebytových prostor  
19. Žádost o směnu pozemků 
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20. Obec - plátce DPH 
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/8/2012 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení 
Usnesení č. 2/7/2012: 
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. 
S firmou AGROTEC a. s. Hustopeče byla uzavřena smlouva o dílo, žádost o dotaci byla 
podána a byla Regionálním odborem SZIF Brno provedena administrativní kontrola.  
 
Usnesení č. 3/7/2012 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o  dotaci z Operačního  programu  životní  prostředí 
na obnovu tůní na potoce Oudoleňka. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajistit podání 
žádosti o dotaci. 
Žádost o dotaci nebyla podána, tůně na potoce Oudoleňka nejsou zaměřeny a není možné 
na tuto opravu o dotaci žádat.  

 
Usnesení č. 4/7/2012 
Zastupitelstvo schvaluje řešit zrušení spoje 32 linky č. 600 000 ve spolupráci 
s Městysem Havlíčkova Borová.   
Obci byla předložena petice o zachování autobusu Havlíčkův Brod – Oudoleň v 19:20 
hodin, kterou podepsalo 50 občanů obce.  
Náhrada spoje 32  linky  č. 600 000  byla  projednána  s  Městysem  Havlíčkova  Borová 
a dále bude jednáno s firmou VEOLIA a.s. 

3. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2012 
Zastupitelstvo projednalo žádost  o  odkoupení  části  pozemku p. č. 648/8 o výměře cca 
25 m2 a cca 20 m2 v k. ú. Oudoleň.  Záměr  prodeje majetku obce č. 2/2012  byl vyvěšen 
na úřední desce obce v době od 22. 10. do 14. 11. 2012. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p. č. 648/8 o výměře cca 25 m2 a o výměře 
cca 20 m2 v k. ú. Oudoleň  za těchto podmínek: 
− cena pozemku činí 20,-  Kč/m2 
− kupující zajistí a uhradí zaměření pozemků, tohoto zaměření se zúčastní zástupce 

obce pan Zdeněk Benc a pan Ivo Béna 
− kupující zajistí a uhradí sepsání kupní smlouvy a uhradí poplatek katastrálnímu 

úřadu. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/8/2012 bylo schváleno. 

4. Žádost o prodej pozemku  
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí ČEZ Distribuce a. s. IČ: 24729035 v zastoupení 
PEN – projekty energetiky, s. r. o. IČ: 26011701, Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, 
Zelené Předměstí o prodej části pozemku p. č. st. 251 o výměře 11 m2 (pozemek oddělen 
z pozemku p. č. 648/45) v k. ú. Oudoleň za účelem odkupu pozemku pod stávající 
trafostanicí ČEZ Distribuce, a.s.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
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5. Žádost o vyjádření k projektu pro stavební povolení v k. ú. Oudoleň „Stavební úpravy 
objektů chovu prasat“ 
Zastupitelstvo projednalo žádost Havlíčkovy Borové zemědělské a. s. Havlíčkova Borová 
o vyjádření k projektu pro stavební povolení v k. ú. Oudoleň „Stavební úpravy objektu 
chovu prasat“. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo projekt Havlíčkovy Borové zemědělské a. s. Havlíčkova Borová  
pro stavební povolení v k. ú. Oudoleň „Stavební úpravy objektu chovu prasat“. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/8/2012 bylo schváleno 

6. Pronájem rybníka 
Pronájem rybníka „U Stejskalů“ byl prodloužen na další dva roky. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

7. Petice o zachování autobusu Havlíčkův Brod – Oudoleň 
Tento bod byl projednán v bodě č. 2. Kontrola usnesení.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

8. Svazek obcí, plynofikace obcí Borovsko 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z jednání Svazku obcí, plynofikace obcí 
Borovsko, konané dne 24. 10. 2012. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

9. Inventarizace 2012 
Zastupitelstvo projednalo zajištění inventarizace 2012, zastupitelstvo bylo seznámeno 
s harmonogramem a plánem inventarizace. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

10. Kontrolní a finanční výbor, kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 
Zastupitelstvo upozorňuje finanční výbor a kontrolní výbor na povinnost provést 
pravidelnou kontrolu. 
Zastupitelstvo pověřuje Mgr. Blanku Zvolánkovou  k provedení kontroly hospodaření ZŠ 
a MŠ Oudoleň.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  pověřuje  Blanku  Zvolánkovou  k provedení  kontroly  hospodaření  ZŠ 
a MŠ Oudoleň. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/8/2012 bylo schváleno 

11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání  a odstraňování komunálních odpadů 
a Obecně závazná vyhláška obce Oudoleň č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce 
Oudoleň včetně systému nakládání se stavebním odpadem 
Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních  odpadů  a  dále   projednalo   Obecně   závaznou  vyhlášku  obce  Oudoleň 
č. 2/2012 o  stanovení   systému   shromažďování,   sběru,   přepravy,  třídění,  využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Oudoleň včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních  odpadů   a   dále   schvaluje  Obecně  závaznou  vyhlášku obce Oudoleň 
č. 2/2012 o stanovení  systému  shromažďování,   sběru,   přepravy,   třídění,  využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Oudoleň včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/8/2012 bylo schváleno 

12. Rozpočet 2013 a Rozpočtový výhled 2014 - 2016 
Zastupitelstvo projednalo Rozpočet na rok 2013 a Rozpočtový výhled 2014 – 2016. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

13. Akce – prosinec 2012 
Zastupitelstvo projednalo organizaci akcí v měsíci prosinec: 
� 1. 12. 2012  vítání občánků 
� 2. 12. 2012  rozsvěcení vánočního stromu 
� 7. 12. 2012  pečení perníků 
� 8. 12. 2012  zdobení perníků 
� 9. 12. 2012  jarmark a besídka 
� 29. 12. 2012 obecní ples. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
14. Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

Zasedání se  účastnil  zástupce stolního tenisu a organizace TJ Sokol Oudoleň se žádostí 
o poskytnutí  prostorů,  příspěvku  a  zajištění  topení  na  tradičním  Vánočním   turnaji 
ve stolním tenisu dne 27. 12. 2012. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo pronájem prostorů, sponzorské dary (tričko – 3 ks, čepice - 3 ks 
a propisovací tužku - 6 ks) a zajištění topení na tradičním Vánočním turnaji ve stolním 
tenisu dne 27. 12. 2012. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/8/2012 bylo schváleno. 
 

15. Nabídky firmy Coprosys - LEONET, s. r. o.  
Zasedání se zúčastnil zástupce firmy Coprosys - LEONET, s. r. o., Chotěboř, s cenovou 
nabídkou na služby (internet, telefon a mobilní telefon). 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
16. Žádost o prodej pozemku 

Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej pozemku p. č. st. 253 o výměře 48 m2 v k. ú. 
Oudoleň, na tomto pozemku je postavena kolna ve vlastnictví žadatele. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
17. Informace z Valné hromady MAS Havlíčkův kraj o. p. s. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno  s  informacemi  z  Valné hromady MAS Havlíčkův kraj 
o. p. s. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
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18. Žádost o pronájem nebytových prostor 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem pronájmu nebytových prostor v I. patře 
Kulturního domu Oudoleň. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

19. Žádost o směnu pozemků  
Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny pozemků – LDO Přibyslav. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

20. Plátce DPH 
Zastupitelstvo projednalo možnost zrušení registrace obce jako plátce DPH.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:52 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  15. 11. 2012.  
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 15. 11. 2012 
 
 
 

          ..............................................   dne 15. 11. 2012 
 
 
 

 Starosta:                   ..............................................   dne 15. 11. 2012 
 
 
 
 
 
Razítko obce: 


