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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 16. 5. 2013 
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:02 
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: 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. Informace ZŠ a MŠ Oudoleň 
4. Záměr pronájmu č. 2/2013 
5. Závěrečný účet obce za rok 2012, účetní závěrka k 31. 12. 2012 
6. Žádost o pokácení stromu 
7. Pouťové posezení 
8. Rozpočtové opatření č. 3/2013 
9. POVV 2013 – oprava místní komunikace 
10. Barevné řešení fasády kulturního domu 
11. Vyúčtování dopravní obslužnosti za duben 2013 
12. Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Oudoleň 
13. Žádost SDH Oudoleň o zvážení prominutí nájmu 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/4/2013 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 2/3/2013: 
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.  
Dne 16. 5. 2013 bylo provedeno zaměření pozemku za účasti zástupce obce. 
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Usnesení č. 9/3/2013: 
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.  
Cena pozemků byla dohodnuta.  

Konzultace na Katastrálním úřadě pro Vysočinu, Havlíčkův Brod 
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.  
Na základě konzultace na Katastrálním úřadě pro Vysočinu, Havlíčkův Brod bylo 
zjištěno, že v současné době nelze tuto situaci řešit změnou na LV, tato možnost bude 
spíše na začátku roku 2014 po změně občanského zákona. 
 

3. Informace ZŠ a MŠ Oudoleň 
Mgr. Dagmar Losenická, ředitelka ZŠ a MŠ Oudoleň seznámila zastupitelstvo 
s výhledem organizace školního roku 2013/2014. Pro rodiče a ostatní občany bude 
svolána v nejbližší době informativní schůzka.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

4. Záměr pronájmu č. 2/2013 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Nájemní smlouvy mezi podílovými 
spoluvlastníky LDO Přibyslav a Městysem Krucemburk o pronájmu stavby občanské 
vybavenosti č. e. 51 na LV č. 269 pro k. ú. Staré Ransko.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Nájemní smlouvu mezi podílovými spoluvlastníky LDO 
Přibyslav a Městysem Krucemburk o pronájmu stavby občanské vybavenosti č. e. 51 na 
LV č. 269 pro k. ú. Staré Ransko.  
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/4/2013 bylo schváleno. 

5. Závěrečný účet obce za rok 2012, účetní závěrka k 31. 12. 2012 
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet za rok 2012, včetně příloh a účetní závěrku 
k 31. 12. 2012.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce Oudoleň za rok 2012, souhlasí 
s celoročním hospodařením obce, bez výhrad. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku 
obce Oudoleň za účetní období roku 2012, sestavené k 31. 12. 2012.  
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/4/2013 bylo schváleno. 

6. Žádost o pokácení stromu 
Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení 1 ks břízy o obvodu kmene 117 ve výšce 130 
cm na pozemku p. č. 648/170 v k. ú. Oudoleň. Bříza se naklání na sousední dům a 
ohrožuje, jak dům č. e. 210 tak i jeho obyvatele. Majitelka domu č.e. 210 s pokácením 
břízy souhlasí.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
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7. Pouťové posezení  
Zastupitelstvo projednalo organizaci Pouťového posezení dne 8. 6. 2013. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

8. Rozpočtové opatření č. 3/2013 
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 3/2013. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. 
 Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/4/2013 bylo schváleno. 

9. Program obnovy venkova Vysočiny 2013 – oprava místní komunikace 
Kraj Vysočina schválil v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro naši obec dotaci 
ve výši 107 tis. Kč na opravu místní komunikace. Zastupitelstvo projednalo nabídky firem 
na provedení této opravy. Celkem bylo obesláno 6 firem. Nabídky firem: 
1. STAVOKOMP SERVICE s.r.o. H. Brod – cena 436 564,20 Kč bez DPH.  
2. EUROTERA s.r.o. Chlístov 35, H. Brod – cena 375 565,29 Kč bez DPH. 
3. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, středisko Chotěboř 

–  cena 328 259,- Kč. 
Z důvodu záměru rozšíření komunikace za čp. 5 a čp. 7 byly řešeny požadavky majitelů 
pozemků. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace, středisko Chotěboř na provedení opravy místní komunikace 
v rámci dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny 2013. 
 Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/4/2013 bylo schváleno. 

10. Barevné řešení fasády kulturního domu 
Zastupitelstvo projednalo návrh SONET Building na barevné řešení fasády kulturního 
domu. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

11. Vyúčtování dopravní obslužnosti za duben 2013 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním dopravní obslužnosti od Veolia Transport 
Východní Čechy a. s. za měsíc duben 2013. Obec Oudoleň bude hradit 2 199,- Kč.  
Přehled frekvence cestujících v měsíci dubnu: 
Linka 600060/12  - celkem  2 osoby přepravené z Oudoleně křiž. do České Bělé,  
   - celkem  4 osoby přepravené z Havl. Borové do Oudoleně, křiz. 
Linka 600000/25  - celkem 21 osob přepravených z Havl. Brodu do Oudoleně, váha. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

12. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Oudoleň 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním se zástupcem Pozemkového úřadu, Havlíčkův 
Brod, týkající se možnosti provést v k. ú. Oudoleň komplexní pozemkové úpravy. 
Schůzka zástupce pozemkového úřadu a občanů se bude konat 24. 6. 2013 od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

13. Žádost SDH Oudoleň o prominutí pronájmu 
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň žádá o zvážení prominutí pronájmu kulturního domu 
dne 11. 5. 2013, kdy se v kulturním domě konalo vystoupení kapely Staropražští 
heligonkáři.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje částečné prominutí pronájmu kulturního domu dne 11. 5. 
2013. SDH Oudoleň uhradí pouze náklady na topení ve výši 2 250,- Kč.   
Výsledek hlasování: Pro:  5  Proti: 1  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/4/2013 bylo schváleno. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:12 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 

 
Zápis byl vyhotoven dne:  16. 5. 2013.  
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 16. 5. 2013 
 
 
 

          ..............................................   dne 16. 5. 2013 
 

 
 
 Starosta:                   ..............................................   dne 16. 5. 2013 
 
 
 
Razítko obce: 


