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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 17. 10. 2013 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:04 
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: Marii Antlovou 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. Oznámení o schválení platby – Pořízení lesnické techniky 
4. Dotace z Operačního programu Životní prostředí 
5. Darovací smlouva s Krajem Vysočina 
6. Odpadové hospodářství 
7. Úprava územního plánu 
8. Příprava rozpočtu na rok 2014 
9. Požární hlídka 
10. Posezení se seniory 
11. Nákup propagačních předmětů obce 
12. Obecní ples 
13. Veřejná zakázka: Zateplení objektu čp. 131 a čp. 123 a výměna zdroje tepla za 

nízkoemisní 
14. Plán inventur 
15. Pozemky – místní komunikace za čp. 7 
16. Dotace – oprava kapličky 
17. Dopravní obslužnost 
18. Úprava zeleně u montované haly 
19. Žádosti o pokácení stromů na pozemcích obce  
20. Žádost o prominutí nájmu kulturního domu dne 5. 10. 2013 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/7/2013 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 5/6/2013: 
Zastupitelstvo schvaluje nákup části pozemků p. č. 347, p. č. 348, p. č. 349 a p. č. 350 
v k. ú. Oudoleň – pozemků pod požární nádrží (koupalištěm) za cenu 5,- Kč/m2. 
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Zastupitelstvo souhlasí s výhradou, že na těchto pozemcích bude zachována požární 
nádrž. 
Pozemky pod požární nádrží byly zaměřeny, obec bude kupovat část pozemků p. č. 347, 
p. č. 348 a p. č. 349 o celkové výměře 4 836 m2 a část pozemku p. č. 350 o výměře 284 
m2, dále proběhne prodej části pozemku p. č. 349 o výměře 116 m2. Jednání se zúčastnili 
účastníci kupní smlouvy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nákup části pozemků p. č. 347 o výměře 205 m2, část pozemku 
p. č. 348 o výměře 3146 m2, část pozemku p. č. 349 o výměře 1485 m2 a část pozemku p. 
č. 350 o výměře 284 m v k. ú. Oudoleň dle GP č. 353-1227/2013 ze dne 27. 9. 2013 – 
pozemků pod požární nádrží (koupalištěm) za cenu 10,- Kč/m2. Zastupitelstvo souhlasí 
s výhradou, že na těchto pozemcích bude zachována požární nádrž. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/7/2013 bylo schváleno. 
 

Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 
  
Usnesení č. 7/6/2013: 
Zastupitelstvo  schvaluje  návrhy  smluv  o  smlouvách  budoucích,  týkající  se nákupu 
a prodeje pozemků na čtvrtích – pozemků pod místní komunikací. 
K dnešnímu dni byly podepsány 4 smlouvy o smlouvách budoucích z celkového počtu 12 
smluv o smlouvách budoucích, týkající se nákupu a prodeje pozemků na čtvrtích.  

3. Oznámení o schválení platby – Pořízení lesnické techniky 
Dne 23. 7. 2013 byla na SZIF Brno podána žádost o proplacení dotace na mulčovač, dne 
13. 8. 2013 proběhla na  obci  kontrola  z tohoto úřadu, kontrola proběhla bez připomínek 
a dne 2. 10. 2013 obec obdržela oznámení o schválení dotace na mulčovač ve výši 
64 991,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

4. Dotace z Operačního programu Životní prostředí 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností 90% dotace na pořízení nákladního automobilu 
z Operačního programu Životní prostředí.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

5. Darovací smlouva s Krajem Vysočina 
Na základě kontroly finančního úřadu na akci Obnova centra obce Oudoleň, obec 
požádala Kraj Vysočina o prodej části pozemku 729/3 o výměře 200 m2 (tj. části 
komunikace, na které je umístěna část stavby Obnova centra obce Oudoleň). Kraj 
Vysočina   schválil   darování  tohoto  pozemku  obci,  byla  sepsána  Darovací   smlouva 
a podána s návrhem na vklad na Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště, 
Havlíčkův Brod.  
Dále bylo na základě návrhu zastupitelstva požádáno o prominutí platby penále ve výši 
124 819,- Kč, které již je v současné době zaplaceno stejně jako odvod za porušení 
rozpočtové kázně také ve výši 124 819,- Kč za nesplnění podmínek dotace v roce 2008 - 
nevykoupení části pozemků, na kterých je umístněna stavba Obnova centra obce Oudoleň.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

6. Odpadové hospodářství  
Zastupitelstvo bylo seznámeno s odpadovým hospodářstvím obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje, aby v rámci odpadového hospodářství obce Sbor dobrovolných 
hasičů Oudoleň organizoval sběr  železného  šrotu  a  elektrozařízení  a Základní škola 
a Mateřská škola Oudoleň sběr papíru.   
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Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/7/2013 bylo schváleno. 

7. Úprava územního plánu       
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Návrhem zprávy o uplatňování územního plánu Oudoleň 
v uplynulém období. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Oudoleň 
v uplynulém období. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/7/2013 bylo schváleno. 

8. Příprava rozpočtu na rok 2014      
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2014. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

9. Požární hlídka 
Zastupitelstvo projednalo složení požární hlídky na taneční zábavě dne 26. 10. 2013. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požární hlídku na taneční zábavě dne 26. 10. 2013 ve složení: 
Ivo Béna, Marie Antlová. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/7/2013 bylo schváleno. 

10. Posezení se seniory 
Zastupitelstvo projednalo organizaci akce Posezení se seniory dne 9. 11. 2013. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

11. Nákup propagačních předmětů obce  
Zastupitelstvo projednalo nákup nových propagačních předmětů obce. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

12. Obecní ples    
Zastupitelstvo projednalo organizaci obecního plesu dne 28. 12. 2013. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

13. Veřejná zakázka: Zateplení objektu čp. 131 a čp. 123 a výměna zdroje tepla za 
nízkoemisní   
Zastupitelstvo projednalo harmonogram zadávacího řízení: Zateplení objektu čp. 131 a čp. 
123 a výměna zdroje tepla za nízkoemisní. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

14. Plán inventur 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem inventur.   
Zastupitelstvo bere na vědomí.   

15. Pozemky – místní komunikace za čp. 7 
Zastupitelstvo projednalo návrh darovací smlouvy, týkající se pozemků pod místní 
komunikací za čp. 7. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Oudoleň a darujícími. Darující 
darují obci pozemek p. č. 302/5 o výměře 5 m2 a  pozemek p. č. 302/6 o výměře 23m2 v k. 
ú. Oudoleň. Obec za tyto pozemky uhradila provedení zpevněného vjezdu k  čp. 7.  
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/7/2013 bylo schváleno. 
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16. Dotace – oprava kapičky 
Zastupitelstvo projednalo možnost čerpání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul č. 4 – Podpora obnovy 
drobných sakrálních staveb v obci na opravu stropu v kapličce.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

17. Dopravní obslužnost VI/2013 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním dopravní obslužnosti od ARRIVA 
VÝCHODNÍ ČECHY a. s. za měsíc září 2013. Obec Oudoleň hradí 2 237,- Kč.  
Přehled frekvence cestujících v měsíci září: 
Linka 600060/12  - celkem   0 osob přepravených z Oudoleně křiž. do České Bělé,  
Linka 600000/25  - celkem 27 osob přepravených z Havl. Brodu do Oudoleně, váha. 
   - celkem   3 osoby přepravené z Oudoleně, váha do Havl. Borové. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

18. Úprava zeleně u montované haly 
Zastupitelstvo projednalo úpravu chvojek u plotu u montované haly. Chvojky zasahují do 
el. vedení, budou vykáceny a vysazeny nové.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

19. Žádost o pokácení stromů na pozemku obce 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí: 
- o pokácení 2 ks olší na pozemku p. č. 125/8 v k. ú. Oudoleň 
- o pokácení 1ks javoru na pozemku p. č. 648/195 v k. ú. Oudoleň. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

20. Žádost o prominutí nájmu kulturního domu ze dne 5. 10. 2013 
Zastupitelstvo projednalo žádost Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň o prominutí 
pronájmu kulturního domu dne 5. 10. 2013.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje prominutí nájmu kulturního domu dne 5. 10. 2013. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 7/7/2013 bylo schváleno. 
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21:06 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  17. 10. 2013.  
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne  17. 10. 2013 
 
 

          ..............................................   dne  17. 10. 2013 
 
 

 Starosta:                   ..............................................   dne  17. 10. 2013 
  
Razítko obce: 


