Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 4. 7. 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 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Pavla Slámu 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. Informace k projektu: Zateplení čp. 131 a čp. 123
4. Pozemky – koupaliště a stavební parcely
5. Zpráva finančního a kontrolního výboru, rozpočtové změny č. 4/2013
6. Podoubravský víceboj
7. Žádost o finanční příspěvek na robot Joola – Robot TT-Buddy Pro
8. Vyúčtování dopravní obslužnosti za květen 2013
9. Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Oudoleň
10. Územní plán
11. Vodovod Olšina – ochranné pásmo II. stupně
12. Žádost
13. Posvícení
14. Kronika
15. Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
16. Žádost o umístění dopravního zrcadla
17. Dotace na akci Obecní knihovna – internet a PC
18. Oprava hřiště na horním konci
19. Dar
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/5/2013 bylo schváleno.

2.

Kontrola usnesení:
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.
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním o ceně pozemků a podpisem kupní
smlouvy.
Pozemky byly koupeny, kupní smlouva zapsána na katastru nemovitostí.
Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin.
3.

Informace k projektu Zateplení čp. 123 a čp. 131
Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektovou dokumentací k akcím: „Zateplení objektu
čp. 131 a výměna zdroje tepla za nízkoemisní“ a „Zateplení objektu čp. 123 a výměna
zdroje tepla za nízkoemisní“. Zastupitelstvo navrhlo dodavatele akce a složení komise
pro otevírání obálek a hodnotící komise a náhradníky členů komise.
Návrh usnesení:
Zastupitesltvo schvaluje v rámci zjednodušeného podlimitního řízení v rámci akce:
„Zateplení objektu čp. 131 a výměna zdroje tepla za nízkoemisní“ a „Zateplení objektu
čp. 123 a výměna zdroje tepla za nízkoemisní“ na dodávku stavebních prací oslovit tyto
firmy:
1. RENOS s. r. o. Hlinsko v Čechách
2. INSTAV Hlinsko a. s. Hlinsko v Čechách
3. B&J Holding a.s. Hlinsko
4. Karel Bílek, Sobíňov
5. Chládek a Tintěra a.s. Havlíčkův Brod
6. ROSS Holding a. s. Havlíčkův Brod
7. Varderlaan s. r. o. Světlá nad Sázavou.
Zastupitelstvo jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na
dodávku stavebních prací na akcích: „Zateplení objektu čp. 131 a výměna zdroje tepla
za nízkoemisní“ a „Zateplení objektu čp. 123 a výměna zdroje tepla za nízkoemisní“ ve
složení:
1. Ivo Béna
2. Josef Křesťan
3. Ing. David Plíštil. Ph. D.
4. Pavel Sláma
5. Luboš Petříček
Zastupitelstvo dále jmenuje náhradníky:
1. Blanka Zvolánková
2. Pavel Stránský
3. Miloš Rosický
4. Marie Antlová
5. Václav Augustin
6. Zdeněk Benc
7. Dana Zelenková
Hodnotící komise plní v souladu s §71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. funkci komise
pro otevírání obálek.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/5/2013 bylo schváleno.

4. Pozemky – koupaliště a stavební parcely
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem majitele pozemků pod požární nádrží
(koupaliště) na vyrovnání za užívání těchto pozemků – bezplatný odběr vody v čp. 142 do
roku 2060. Žádost obce o prodej těchto pozemků byla majitelem pozemků odmítnuta.
Zastupitelstvo bylo dále seznámeno s výsledkem jednání s majitelem pozemků a
zástupcem firmy Havlíčkova Borová zemědělská a. s., týkající se směny pozemků na
výstavbu rodinných domů.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo schvaluje platit majiteli pozemků pod požární nádrží, vyrovnání ve výši
1800,- Kč/ročně za užívání jeho pozemků pod požární nádrží, smlouva na bezplatný
odběr vody pro čp. 19 zůstává v platnosti do konce roku 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/5/2013 bylo schváleno.
5. Zpráva finančního a kontrolního výboru, rozpočtové změny č. 4/2013
Zastupitelstvo projednalo Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření
Obce Oudoleň za období od 1. 12. 2012 do 31. 5. 2013, kterou provedl finanční výbor a
rozpočtové změny č. 4/2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření
Obce Oudoleň a rozpočtové změny č. 4/2013
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/5/2013 bylo schváleno.
6. Podoubravský víceboj
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi ze zasedání Valné hromady Svazku obcí
Podoubraví dne 19. 6. 2013. Podoubravský víceboj se bude konat v sobotu 7. září 2013 od
13:00 hodin v Krucemburku u budovy Sokolovny. Za naši obec se zúčastní Ivo Béna,
Mgr. Blanka Zvolánková a Pavel Stránský.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
7. Žádost o finanční příspěvek na robot Joola – Roboz TT – Buddy Pro
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Oudoleň – oddíl stolního tenisu o finanční
příspěvek na pořízení robotu na stolní tenis v hodnotě 5 400,- Kč. Zakoupený robot bude
umístěn v místní herně kulturního domu pro trénink oddílu stolního tenisu a mládeže.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 1 500,- Kč na nákup robotu na stolní tenis pro
oddíl stolního tenisu při TJ Sokol Oudoleň.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/5/2013 bylo schváleno.
8. Vyúčtování dopravní obslužnosti za květen 2013
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním dopravní obslužnosti od Veolia Transport
Východní Čechy a. s. za měsíc květen 2013. Obec Oudoleň bude hradit 2 158,- Kč.
Přehled frekvence cestujících v měsíci květnu:
Linka 600060/12 - celkem 1 osoba přepravená z Oudoleně křiž. do České Bělé,
- celkem 1 osoba přepravená z Havl. Borové do Oudoleně, křiz.
Linka 600000/25 - celkem 27 osob přepravených z Havl. Brodu do Oudoleně, váha.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
9. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Oudoleň
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem schůzky se zástupci pozemkového úřadu,
týkající se možnosti provést v k. ú. Oudoleň komplexní pozemkové úpravy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Oudoleň.
Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 7 Zdrželi se: 0
Usnesení bylo zamítnuto.
10. Územní plán
Zastupitelstvo bylo seznámeno s oprávněním podat návrh na změnu územního plánu
Oudoleně.
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Zastupitelstvo bere na vědomí.
11. Vodovod Olšiny – ochranné pásmo II. stupně
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností znečišťování v ochranném pásmu II. stupně u
vodovodu Olšiny.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
12. Žádost
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o nový asfaltový povrch na komunikaci k čp. 72
a o úpravu schůdků od cesty k hasičské klubovně. Žádost bude průběžně plněna.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
13. Posvícení
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vystoupením divadla JenTak Havlíčkova Borová a
pořádáním taneční zábavy na posvícení.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
14. Kronika
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem v obecní kronice za rok 2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis v obecní kronice za rok 2012. Dále schvaluje odměnu
kronikáři.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/5/2013 bylo schváleno.
15. Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o udělení
výjimky z počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2013/2014 o 5 dětí nad kapacitu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o udělení
výjimky z počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2013/2014 o 5 dětí nad kapacitu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/5/2013 bylo schváleno.
16. Žádost o umístění dopravního zrcadla
Zastupitelstvo projednalo žádost o umístění dopravního zrcadla na sloup veřejného
osvětlení naproti výjezdu z místní komunikace mezi domy čp. 82 a čp. 23. Krajská správa
a údržba silnic, Jihlava bude požádána o posouzení umístění dopravního zrcadla.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
17. Dotace na akci Obecní knihovna – internet a PC
Obec získala dotaci ve výši 20 100,- Kč na znovuobnovení připojení internetu v knihovně
a nákup 2 ks nových počítačů do knihovny a zřízení možnosti připojení k internetu na
veřejném prostranství před KD.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
18. Oprava hřiště na horním konci
Zastupitelstvo projednalo dotaz na dokončení oplocení hřiště na horním konci obce, bude
provedeno v letošním roce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
19. Dar
Zastupitelstvo projednalo přijetí daru od Kraje Vysočina.
Návrh usnesení:
4

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – pozemku p. č. 729/3 o výměře 200 m2 v k. ú. Oudoleň
nově vzniklého na základě geometrického plánu č. 286-27/2008 od Kraje Vysočina do
vlastnictví Obce Oudoleň.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/5/2013 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:05 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 7. 2013.

Ověřovatelé:

Starosta:

..............................................

dne 4. 7. 2013

..............................................

dne 4. 7. 2013

..............................................

dne 4. 7. 2013

Razítko obce:
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