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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 21. 3. 2013 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:10 
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 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. Inventarizační zpráva 2012 
4. Akceptace dotace na zateplení objektu čp. 123 
5. ZŠ a MŠ Oudoleň – účetní závěrka k 31. 12. 2012 
6. Veřejný rozhlas 
7. Smlouva s Veolia Transport Východní Čechy a. s. 
8. Žádost o úpravu výjezdu u dolního hřiště 
9. Žádost o prodej části pozemku p. č. 648/45  
10. Žádost o pronájem nebytových prostor 
11. Žádost o změnu zastavitelného území 
12. Žádost o prodej pozemku v průmyslové zóně 
13. Čistá Vysočina 
14. Vesnice roku 
15. Koupě pozemku p. č. 648/194 
16. ZŠ a MŠ Oudoleň – Smlouva o partnerství 
17. Požární hlídka 
18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 648/45 
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/2/2013 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 5/1/2013: 
Zastupitelstvo schválilo požádat o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2013 
na opravu místní komunikace a nákup dopravního označení. 
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Obec požádala o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2013 na opravu místní 
komunikace na pozemcích p. č. 302/3, p. č. 788, p. č. 789 a na části pozemku p. č. 683/4 
od silnice III/3509 k čp. 83 a na nákup dopravního značení.  

Dalšího zasedání se zúčastnil pan Václav Augustin. 

Zastupitelstvo projednalo prodej části pozemku p. č. 728/7 o výměře 14 m2 v k. ú. 
Oudoleň – stavidla u Mlynářského rybníka.  
Uživatel nemá zájem o koupi části pozemku p. č. 728/7 v k. ú. Oudoleň – stavidla u 
Mlynářského rybníka.  

3. Inventarizační zpráva 2012 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Inventarizační zprávou za rok 2012.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2012.  
Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/2/2013 bylo schváleno. 

4. Akceptace dotace na zateplení objektu čp. 123 
Obec obdržela Akceptaci dotace na zateplení objektu čp. 123. Zastupitelstvo bylo 
seznámeno s návrhy Smlouvy na organizaci zadávacího řízení na akce: „Zateplení objektu 
čp. 123 a výměna zdroje tepla za nízkoemisní“ a „Zateplení objektu čp. 131 a výměna 
zdroje tepla za nízkoemisní“.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje návrhy Smlouvy na organizaci zadávacího řízení na akce: 
„Zateplení objektu čp. 123 a výměna zdroje tepla za nízkoemisní“ a „Zateplení objektu 
čp. 131 a výměna zdroje tepla za nízkoemisní“ s Ing. Davidem Plíštilem, Ph. D., Za 
stadionem 3842, Mělník.  Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním těchto smluv.  
Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/2/2013 bylo schváleno. 

5. ZŠ a MŠ Oudoleň – účetní závěrka k 31. 12. 2012 
Zastupitelstvo projednalo  účetní  závěrku  Základní  školy a Mateřské školy Oudoleň 
k 31. 12. 2012, zároveň projednalo žádost o převedení hospodářského výsledku ve výši 
51 457,75 Kč do rezervního fondu školy pro následné použití v roce 2013. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje  účetní  závěrku  Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 
k 31. 12. 2012, dále schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 51 457,75 Kč do 
rezervního fondu školy pro následné použití v roce 2013. 
Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/2/2013 bylo schváleno. 
 

6. Veřejný rozhlas 
Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy JD ROZHLASY s. r. o. na bezdrátový rozhlas 
pro obec Oudoleň, cena činí 80 223,- Kč s DPH. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

7. Smlouva s Veolia Transport Východní Čechy a. s. 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
osobní dopravě v roce 2013, k zajištění ostatní dopravní obslužnosti. Smlouva se týká 
linkové osobní dopravy na linkách 600000, spoji č. 25 a 600060, spoji č. 12. Doba 
platnosti této smlouvy je do 31. 12. 2013. 
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Zastupitelstvo bere na vědomí. 

8. Žádost o úpravu výjezdu u dolního hřiště 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o umístění zrcadla nebo vykácení několika tújí 
podél komunikace u dolního hřiště z důvodu špatné viditelnosti při vyjíždění automobilů a 
možnosti dopravních nehod.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo vykácení tújí a osázení okrasnými nízkými keři.  
Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/2/2013 bylo schváleno. 

9. Žádost o prodej části pozemků p. č. 648/45 
Zastupitelstvo projednalo žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 648/45 v k. ú. 
Oudoleň o výměře asi 155 m2, z důvodu dlouhodobého užívání tohoto pozemku.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

10. Žádost o pronájem nebytových prostor 
Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem nebytových prostor místního pohostinství. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. Nájemci nebytových prostor místního pohostinství bude 
dána lhůta do 31. 5. 2013 na dorovnání závazků s ohledem na další zájemce o pronájem 
místního pohostinství. 

11. Žádost o změnu zastavitelného území 
Zastupitelstvo projednalo žádost Havlíčkovy Borové zemědělské a. s. Havlíčkova Borová 
o změnu hranice zastavitelného území v areálu společnosti Havlíčkova Borová 
zemědělská a. s. v obci Oudoleň, jedná se o pozemek p. č. 571/8 v k. ú. Oudoleň.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

12. Žádost o prodej pozemku v průmyslové zóně 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí firmy Moder Consult s. r. o., Průmyslová 941, 
Havlíčkův Brod o koupi pozemku v průmyslové zóně o rozměru 5 000 m2 v k. ú. 
Oudoleň. Po třech letech bude firma žádat o dalších 5 000 m2. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

13. Čistá Vysočina 
Zastupitelstvo projednalo účast obce na akci Čistá Vysočina. Úklid bude probíhat v sobotu 
20. 4. 2013 od 9:00 hodin v úsecích Oudoleň, křiž – obec Oudoleň – Oudoleň odb. a od 
Oudoleň odb. ke komunikaci p. č. 187 (odbočka k hnojišti) po odbočku Slavětín, křiž.   
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

14. Vesnice roku 
Zastupitelstvo projednalo účast obce na soutěži Vesnice roku. Z důvodu realizace projektů 
– zateplení čp. 123 a čp. 131 se v letošním roce naše obec této soutěže nezúčastní.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

15. Koupě pozemku p. č. 648/194 
Zastupitelstvo projednalo možnost odkoupení pozemku p. č. 648/194 (oddělený od 
pozemku p. č. 648/13) v k. ú. Oudoleň o výměře 18 m2. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje  odkoupení  pozemku  p. č. 648/194 v k. ú. Oudoleň o výměře 
18 m2. 
Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/2/2013 bylo schváleno. 
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16. ZŠ a MŠ Oudoleň – Smlouva o partnerství 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o partnerství uzavřenou mezi Základní 
školou a Mateřskou školou Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň zastoupenou Mgr. 
Dagmar Losenickou, ředitelkou a Chaloupky o. p. s. školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání, Kněžice 109, 675 21 Okříšky, zastoupené RNDr. Josefem Zeťkem, ředitelem. 
Předmětem této smlouvy je úprava postavení příjemce a jeho partnera, jejich úlohy a 
odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci a 
udržitelnosti projektu Učíme se za „školou“ – místě ukotvené vzdělávací programy, 
CZ.1.07/1.1.36/02.0063 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.  V rámci tohoto projektu budou ve škole probíhat vzdělávací 
programy pro žáky školy a na školní zahradě budou umístěny: bylinkový záhon, vyvýšený 
záhon, kompost apod. ZŠ a MŠ Oudoleň se nebude na tomto projektu finančně podílet.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o partnerství uzavřenou mezi Základní školou a 
Mateřskou školou Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň zastoupenou Mgr. Dagmar 
Losenickou, ředitelkou a Chaloupky o. p. s. školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání, Kněžice 109, 675 21 Okříšky, zastoupené RNDr. Josefem Zeťkem, 
ředitelem. Předmětem této smlouvy je úprava postavení příjemce a jeho partnera, jejich 
úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci a 
udržitelnosti projektu Učíme se za „školou“ – místě ukotvené vzdělávací programy, 
CZ.1.07/1.1.36/02.0063 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.  
Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/2/2013 bylo schváleno. 

17. Požární hlídka 
Zastupitelstvo projednalo požární hlídku na taneční zábavě 30. 3. 2013. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo požární hlídku na taneční zábavě dne 30. 3. 2013 ve složení: 
Pavel Sláma, Zdeněk Benc.  
Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8/2/2013 bylo schváleno.  

18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 648/45 
Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej části pozemku p. č. 648/45. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:02 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  21. 3. 2013.  
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 21. 3. 2013 
 

          ..............................................   dne 21. 3. 2013 
 
 Starosta:                   ..............................................   dne 21. 3. 2013 
 
Razítko obce: 


