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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 18. 9. 2012 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:08 
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, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Miloše Rosického 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. Kontrola usnesení  
3. Žádost o souhlas s výstavbou bioplynové stanice 
4. Žádost o povolení kácení dřevin 
5. Žádost – řešení povrchové vody 
6. Školská rada 
7. Vyhláška 
8. Posezení se seniory 
9. Rozpočtové změny 
10. Žádost 
11. Žádost 
12. Vítání občánků 
13. Kontejner na velkoobjemový odpad 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/6/2012 bylo schváleno. 

 
2. Kontrola usnesení 

Usnesení byla průběžně plněna. 
 

3. Žádost o souhlas výstavbou bioplynové stanice 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Havlíčkovy Borové zemědělské a.s. Havlíčkova 
Borová o souhlas s výstavbou bioplynové stanice v areálu farmy Oudoleň. Bioplynová 
stanice by byla umístěna na pozemcích Havlíčkovy Borové zemědělské a.s., v souladu 
s územním plánem. Zpracovávala by kejdu z vepřína, senáže, siláže a využitelné rostlinné 
posklizňové zbytky. Měla by poloviční výkon proti BPS v Havl. Borové – 370 kW. 
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Souhlas  obce  je  třeba  k   prvotním   dokladům   ohledně   připojení   do   el.   soustavy 
a pro zahájení jednání se stavebním úřadem. Pro další posouzení bude vyhotovena EIA – 
vliv na životní prostředí, s jejímiž výsledky bude obec, potažmo občané obce seznámeni.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti Havlíčkovy Borové zemědělské a.s. 
Havlíčkova Borová výstavbu bioplynové stanice v areálu farmy Oudoleň. 
Výsledek hlasování: Pro:  5 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
Usnesení č. 2/6/2012 bylo schváleno. 
 

4. Žádost o povolení kácení dřevin 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí: 
- o pokácení 1 ks břízy na pozemku p. č. 132 a 2 ks bříz na hranicích pozemků p. č. 643/4   
  a p. č. 643/1 v k. ú. Oudoleň 
- o pokácení 2 ks bříz na pozemku p. č. st. 102 v k. ú. Oudoleň  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

Dalšího jednání se zúčastnil pan Pavel Sláma. 

5. Žádost – řešení povrchové vody 
Zastupitelstvo projednalo žádost o řešení stékání povrchové vody do stodoly u č. evid. 
218 z důvodu navýšení místní komunikace.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje řešit zamezení zatékání vody do stodoly u č. evid. 218 pomocí 
železných žlabů. Železné žlaby poskytne obce, práci si zajistí žadatelka sama na vlastní 
náklady. 
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/6/2012 bylo schváleno. 
 

6. Školská rada 
Zastupitelstvo  projednalo  a  zvolilo  zástupce  obce  do  školské  rady   Základní   školy 
Oudoleň. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo volí do školské rady Základní školy Oudoleň zástupce obce Mgr. Blanku 
Zvolánkovou. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/6/2012 bylo schváleno. 
 

7. Vyhláška 
Zastupitelstvo projednalo vyhlášku z ubytovací kapacity. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

8. Posezení se seniory 
Zastupitelstvo projednalo konání akce Posezení se seniory dne 3. 11. 2012 od 18:00 hod. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

9. Rozpočtové změny 
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové změny č. 5/2012 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 5/2012. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/6/2012 bylo schváleno. 
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10. Žádost 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o opravu stavidel u Mlynářského rybníka. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

11. Žádost 
Zastupitelstvo projednalo žádost o umožnění hry stolního tenisu.  Zastupitelstvo 
žadatelům umožní hrát na jevišti. V případě využívání jeviště na hru stolního tenisu 
mimo cvičebních hodin TJ Sokol Oudoleň budou platit poplatek ve výši 10,- Kč za osobu 
a hodinu.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

12. Vítání občánků 
Zastupitelstvo projednalo termín konání akce Vítání občánků dne 1. 12. 2012. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

13. Kontejner na velkoobjemový odpad 
Zastupitelstvo projednalo objednání kontejneru na velkoobjemový odpad. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:59 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  18. 9. 2012.  
 
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 18. 9. 2012 
 
 
 

          ..............................................   dne 18. 9. 2012 
 
 
 
 Starosta:                   ..............................................   dne 18. 9. 2012 
 
 
 
 
Razítko obce: 


