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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 18. 4. 2013 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:03 
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: Marii Antlovou 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. 1/2013 
4. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2013 
5. Záměr prodeje majetku obce č. 3/2013 
6. Žádost o souhlas se zalesněním pozemků 
7. Žádost o finanční příspěvek 
8. Nákup mulčovače – dotace 
9. Dotační titul – Informační a komunikační technologie 2013 
10. Nákup pozemků 
11. Pouťové posezení 
12. Čistá Vysočina 
13. Žádost o finanční příspěvek pro žáky ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová 
14. Zateplení a výměna oken u KD a ZŠ 
15. Kontejner na velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad a valníky na zahradní odpad 
16. Vyúčtování dopravní obslužnosti za březen 2013 
17. Prodej pozemku 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/3/2013 bylo schváleno. 
 

Dalšího jednání se zúčastnil pan Miloš Rosický. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 5/2/2013: 
Zastupitelstvo schválilo vykácení tújí podél komunikace u dolního hřiště a osazení 
okrasnými nízkými keři.  
Po odstranění jedné túje a ořezání větví je situace dostačující k zajištění bezpečnosti. 
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3. Záměr prodeje majetku obce č. 1/2013 
Zastupitelstvo projednalo žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 648/45 v k. ú. 
Oudoleň o výměře asi 175 m2, z důvodu dlouhodobého užívání tohoto pozemku.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň o výměře  175 
m2 za těchto podmínek: 
- zástupce obce bude přizván k zaměření prodávaného pozemku 
- cena pozemku 20,- Kč/m2 
- kupující bude hradit veškeré náklady spojené s odkoupením obecního pozemku. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/3/2013 bylo schváleno. 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2013 
Zastupitelstvo projednalo žádost 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 a se 
záměrem firmy odkoupit po třech letech dalších 5 000 m2.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku o výměře 5 000 m2 v průmyslové zóně v k. ú. 
Oudoleň firmě Moder Consult s. r. o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod z důvodu 
nedostatečného množství dodaných informací o záměru využití tohoto pozemku. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/3/2013 bylo schváleno. 

5. Záměr prodeje majetku obce č. 3/2013 
Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej části pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo neschvaluje prodej části pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň z důvodu 
možného využití pozemku v případě budování kanalizace. Navrhuje dlouhodobý 
pronájem pozemku. Žadatel bude seznámen s podmínkami dlouhodobého pronájmu. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/3/2013 bylo schváleno. 
 

6. Žádost o souhlas se zalesněním pozemků 
Zastupitelstvo projednalo žádost o souhlas se zalesněním pozemků p. č. 545/5 a p. č. 
582/10 v k. ú. Oudoleň  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zalesnění pozemků p. č. 545/5 a p. č. 582/10 v k. ú. Oudoleň.  
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/3/2013 bylo schváleno. 

7. Žádost o finanční příspěvek 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s poděkováním Základní organizace Českého svazu 
včelařů o. s. Havlíčkova Borová za finanční příspěvek na aerosolový vyvíječ a dále se  
žádostí o finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč na nákup nádoby na vyváření vosku 
z voští (parafinovací nádoba). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ZO ČSV o. s. Havlíčkova 
Borová ve výši 6 000,- Kč na nákup nádoby na vyváření vosku z voští (parafinovací 
nádoba). 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/3/2013 bylo schváleno. 

8. Nákup mulčovače – dotace 
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Obec získala dotaci na nákup mulčovače. Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky 
jednotlivých firem:  
PEKASS Praha-Uhříněves-mulčovač BERTI-TA 180           146 700,- Kč bez DPH 
PEKASS Praha-Uhříněves-mulčovač BERTI model TA 180      163 970,- Kč bez DPH 
Váňa Hybrálec – mulčovač ORSI MAGNUM 185                         198 656,- Kč bez DPH 
P&L spol. s r. o. Biskupice- mulčovač TLM 180                              175 980,- Kč bez DPH 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nákup mulčovače BERTI, typ: TA 180 (cena 146 700,- Kč bez 
DPH) + dvoupákový rozvaděč (cena 17 100,- Kč bez DPH) celkem za cenu 163 800,- Kč 
bez DPH od firmy PEKASS a. s. Praha Uhříněves. Rozhodující pro výběr je cena a 
zkušenosti s nabízeným typem mulčovače. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/3/2013 bylo schváleno. 

9. Dotační titul – Informační a komunikační technologie 2013 
Ke dni 28. března 2013 došlo k ukončení Projektu internetizace knihoven, z kterého byl 
hrazen provoz internetu v obecní knihovně. Kraj Vysočina vyhlásilo dotační titul, na jehož 
základě je možné žádat o příspěvek na připojení internetu (příspěvek se netýká měsíčních 
poplatků za provoz připojení, tyto náklady bude hradit obec) a nákup nového PC. 
Zastupitelstvo projednalo návrh na žádost o dotaci z dotačního titulu Informační a 
komunikační technologie 2013 – titul C: Sítě na připojení internetu a nákup PC do obecní 
knihovny.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z dotačního titulu: Informační a komunikační 
technologie 2013 – titul C: Sítě  na připojení internetu a nákup PC do obecní knihovny. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8/3/2013 bylo schváleno. 

10. Nákup pozemků 
Zastupitelstvo projednalo nákup pozemků p. č. 336/5 o výměře 5826 m2, p. č. 336/6 o 
výměře 5575 m2, p. č. 160/27 o výměře 3429 m2, p. č. 160/49  o výměře 1701 m2 a 
pozemek p. č. 381/7 o výměře 1845 m2 v k. ú. Oudoleň. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků p. č. 336/5 o výměře 5826 m2, p. č. 336/6 o 
výměře 5575 m2, p. č. 160/27 o výměře 3429 m2, p. č. 160/49  o výměře 1701 m2 a 
pozemek p. č. 381/7 o výměře 1845 m2 v k. ú. Oudoleň za těchto podmínek: 
- cena pozemku – dle dohody 
- obec bude hradit veškeré náklady spojené s nákupem. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním o ceně pozemků a podpisem kupní 
smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9/3/2013 bylo schváleno. 

11. Pouťové posezení  
Zastupitelstvo projednalo organizaci Pouťového posezení dne 8. 6. 2013, hudba: PROFIL, 
součástí akce bude Loučení s mateřskou a základní školou, občerstvení zajistí SDH 
Oudoleň. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

12. Čistá Vysočina 
Zastupitelstvo projednalo organizaci akce Čistá Vysočina, do této akce se zapojí i místní 
základní škola a mladí hasiči.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
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13. Žádost o finanční příspěvek pro žáky ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová 
Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová o finanční příspěvek ve 
výši 1 000,- Kč. Od 16. května do 19. května 2013 pojede 18 žáků s učiteli do polské 
Jerky. Finanční příspěvek by byl použit výhradně na dopravu.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje finanční přípěvek ve výši 1 000,- Kč na dopravu žáků ZŠ a MŠ 
Havlíčkova Borová do polské Jerky. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10/3/2013 bylo schváleno. 

14. Zateplení a výměna oken u KD a ZŠ 
Zastupitelstvo projednalo návrh SONET Building na barevné řešení fasády základní školy 
a kulturního domu a varianty členění oken u kulturního domu. Barevné řešení fasády 
základní školy zůstane tejné  jako je v současné době, členění oken u kulturního domu 
zůstane také stejné. Stejná zůstane i základní barva u kulturního domu, firma bude 
požádána o vypracování různých variant barevného řešení říms a okolí oken.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

15. Kontejner na velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad a valníky na zahradní odpad 
Kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn u kulturního domu ve dnech 17. – 19. 5. 
2013, nebezpečný odpad proběhne 28. 5. 2013 v době od 15:55 do 16:15 hodin a valníky 
na zahradní odpad budou přistaveny dle možnosti zapůjčení valníků. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

16. Vyúčtování dopravní obslužnosti za březen 2013 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním dopravní obslužnosti od Veolia Transport 
Východní Čechy a. s. za měsíc březen 2013. Obec Oudoleň bude hradit 2 079,- Kč.  
Přehled frekvence cestujících v měsíci březnu: 
Linka 600060/12  - celkem 6 osob přepravených z Havl. Borové do České Bělé,  
 - celkem 2 osoby přepravené z Havl. Borové do Oudoleně, křiz. 
Linka 600000/25  - celkem 30 osob přepravených z Havl. Brodu do Oudoleně, váha. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

17. Prodej pozemku  
Zastupitelstvo obce na základě připomínky opětovně projednalo prodej pozemku p. č. st. 
253 v k. ú. Oudoleň. Žádost bude znovu konzultována na Katastrálním úřadě pro 
Vysočinu, Havlíčkův Brod.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:27 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  18. 4. 2013.  
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 18. 4. 2013 
 

          ..............................................   dne 18. 4. 2013 
 

 Starosta:                   ..............................................   dne 18. 4. 2013 
 
Razítko obce: 


