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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 14. 11. 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 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Zdeňka Bence a Miloše Rosického, 
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. Pokácení stromu na obecním pozemku 
4. Vyhláška o podomním prodeji, rozpočtové změny č. 7/2013 
5. Dětské hřiště 
6. Dopravní obslužnost 2014 
7. Příprava rozpočtu na rok 2014 
8. Dotace na pořízení svozové techniky 
9. Žádost o finanční příspěvek 
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

11. Laboratorní rozbory vody 
12. Malá knihovnická slavnost 
13. Obecní ples 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/8/2013 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 2/7/2013: 
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. 
Byla sepsána kupní smlouva. 
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Usnesení č. 6/7/2013: 
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Oudoleň a darujícími. Darující č. 
1 daruje obci pozemek p. č. 302/5 o výměře 5 m2 a darující č. 2 daruje obci pozemek p. č. 
302/6 o výměře 23m2 v k. ú. Oudoleň. Obec za tyto pozemky uhradila provedení 
zpevněného vjezdu do  čp. 7.  
Byla sepsána darovací smlouva. 
 
Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 
 

3. Pokácení stromu na obecním pozemku 
Zastupitelstvo projednalo pokácení lípy na obecním pozemku.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo ukládá odstranit pařez a vysázet 200 ks stromků v obecním lese. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 1  Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 2/8/2013 bylo schváleno 

4. Vyhláška o podomním prodeji 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Nařízením, kterým se stanovuje zákaz podomního 
prodeje. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s rozpočtovými změnami č. 7/2013. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Nařízení obce Oudoleň č. 1/2013, kterým se stanovuje zákaz 
podomního prodeje. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 7/2013.  
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/8/2013 bylo schváleno. 

5. Dětské hřiště 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností čerpání dotace na dětské hřiště a s návrhy firmy 
TEWIKO systems, s. r. o. Liberec na jejich vybavení.   
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

6. Dopravní obslužnost 2014 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotazem firmy ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., 
Chrudim na řešení dopravní obslužnosti v roce 2014.  Platnost uzavřené smlouvy končí 
31. 12. 2013. Firma ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. navrhuje prodloužit platnou 
smlouvu dodatkem s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. Městys Havlíčkova Borová i 
Obec Jitkov souhlasí s návrhem firmy ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. Chrudim 
dodatek ke Smlouvě č. 641/205/2013 na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.  
Výsledek hlasování: Pro:  1  Proti: 7  Zdrželi se: 0 
Usnesení nebylo schváleno. 

7. Příprava rozpočtu na rok 2014      
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2014. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na 
úřední desce.    
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

8. Dotace na pořízení svozové techniky 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností 90% dotace na pořízení svozové techniky 
z Operačního programu Životní prostředí.  Dále projednalo návrh Smlouvy o dílo s firmou 
AGROTEC a. s. Hustopeče. Předmětem díla je poradenská činnost – zpracování žádosti o 
dotaci. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, v rámci 
Operačního programu Životního prostředí, primární oblast podpory 4.1. Zkvalitnění 
nakládání s odpady na nákup svozové techniky. Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy 
o dílo s firmou AGROTEC a.s. Hustopeče, předmětem díle je poradenská činnosti – 
zpracování žádosti o dotaci.  
Výsledek hlasování: Pro:  0  Proti: 8  Zdrželi se: 0 
Usnesení nebylo schváleno. 

9. Žádost o finanční příspěvek 
Zastupitelstvo projednalo žádost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina o 
finanční příspěvek na nákup přístroje pro nepřímou srdeční masáž. Přístroj by byl 
k dispozici posádce Rychlé zdravotnické pomoci Přibyslav.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 7.000,- Kč na nákup přístroje pro 
nepřímou srdeční masáž pro vybavení vozu Rychlé zdravotnické pomoci Přibyslav. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/8/2013 bylo schváleno. 

10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování,  sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/8/2013 bylo schváleno. 

11. Laboratorní rozbory vody 
Vodohospodář obce pan Zdeněk Benc seznámil zastupitelstvo s výsledky laboratorních 
rozborů vody. Výsledky vyhovují platným normám. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

12. Malá knihovnická slavnost  
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Pozvánkou na Malou knihovnickou slavnost ve středu 
27. listopadu 2013. Místní knihovna v obci Oudoleň byla vyhodnocena v letošním roce 
jako jedna z nejlépe pracujících v Kraji Vysočina.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

13. Obecní ples    
Zastupitelstvo projednalo organizaci obecního plesu dne 28. 12. 2013 a návrhy PF 2014. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:25 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
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Zápis byl vyhotoven dne:  14. 11. 2013.  
 
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne  14. 11. 2013 
 
 

          ..............................................   dne  14. 11. 2013 
 
 

Starosta:                   ..............................................   dne  14. 11. 2013 
 
 
Razítko obce: 


