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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 13. 12. 2013 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:09 
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: Josefa Křesťana 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. Rozpočet 2014 
4. Rozpočtové změny 
5. Zápis kontrolního výboru 
6. Zápis finančního výboru 
7. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Oudoleň 
8. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2013 
9. Územní plán obce 
10. Smlouva o zřízení věcného břemene 
11. Zřizovací listina ZŠ Oudoleň 
12. Bio-odpady 
13. Odborná příprava preventivní požární hlídky 
14. Obecní ples 
15. Inspekční zpráva ZŠ a MŠ Oudoleň 
16. Rekonstrukce kapličky 
17. Program obnovy venkova Vysočiny 
18. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací  
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/9/2013 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení jsou průběžně plněna.  
 

3. Rozpočet 2014 
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Zastupitelstvo projednalo Rozpočet obce na rok 2014. Rozpočet obce byl vyvěšen na 
úřední desce od 20. 11. 2013 do 13. 12. 2013. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Oudoleň na rok 2014.  
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/9/2013 bylo schváleno 

4. Rozpočtově změny 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovými změnami č. 8/2013. Dále bylo seznámeno 
s Rozpočtovými změnami č. 1/2013 (příjem dotace na volby prezidenta), č. 2/2013 
(výdaje volby prezidenta) a č. 6/2013 (příjem dotace na mulčovač a na volby do Senátu 
Parlamentu ČR). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové změny č. 8/2013. Zastupitelstvo bere na vědomí 
Rozpočtové změny č. 1/2013, 2/2013 a 6/2013. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/9/2013 bylo schváleno. 

5. Zápis kontrolního výboru 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem kontrolního výboru ze dne 11. 12. 2013.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Zápis kontrolního výboru ze dne 11. 12. 2013. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/9/2013 bylo schváleno. 

6. Zápis finančního výboru 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s protokolem finančního výboru. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření 
Obce Oudoleň. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/9/2013 bylo schváleno. 

7. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Oudoleň     
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem veřejnosprávní kontroly Základní školy a 
Mateřské školy Oudoleň za období 1. 11. 2012 – 30. 11. 2013. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Oudoleň. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/9/2013 bylo schváleno. 

8. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2013 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem pronájmu nebytových prostor – místnost v I. 
patře kulturního domu čp. 131. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem nebytových prostor – místnosti v I. patře 
kulturního domu čp. 131 do 31. 12. 2014, výše nájmu zůstává nezměněna.  
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/9/2013 bylo schváleno. 

9. Územní plán 
Územní plán Oudoleň byl vydán Zastupitelstvem obce Oudoleň dne 10. 12. 2009. 
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Dle § 55 st. zákona č. 183/2006 „ Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 
let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o 
uplatňování územního plánu v uplynulém období“.  
Návrh zprávy připravil pořizovatel a konzultoval ji s dotčenými orgány. Dotčený orgán 
neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
V případě, že součástí Zprávy o uplatňování územního plánu jsou pokyny k provedení 
změny ÚP a nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, může 
zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení upustit od zadání i konceptu územního plánu. 
Této možnosti využívá pořizovatel za účelem urychlení průběhu pořízení změny 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Oudoleň, jejíž 
součástí jsou Pokyny pro zpracování návrhu změny. Zpráva o uplatňování Územního 
plánu je přílohou tohoto usnesení.  
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny Územního plánu Oudoleň: 
− č. 1 z podnětu firmy Havlíčkova Borová zemědělská a. s., Pivovarská 162, 582 23 

Havlíčkova Borová 
− č. 2 z podnětu žadatelky.  
Zastupitelstvo obce ukládá pořizovateli zajistit zpracování a projednání změny. 

Zastupitelstvo obce určuje v souladu s § 47 stavebního zákona pana Ivo Bénu, jakožto 
určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 a č. 2 
Územního plánu Oudoleň. 
Zastupitelstvo obce v souvislosti se Zprávou o uplatňování Územního plánu Oudoleň 
schvaluje upustit dle §55 odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, od zpracování 
zadání i konceptu změny č. 1 a č. 2 Územního plánu Oudoleň. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8/9/2013 bylo schváleno.                                                                                                                             

10. Smlouva o zřízení věcného břemene 
Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2004701/VB/1, 
Oudoleň p. Kozar, úprava vdnn, u č.p. 115. 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2004701/VB/1, 
Oudoleň p. Kozar, úprava vdnn, u č.p. 115. 
Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9/9/2013 bylo schváleno. 

11. Zřizovací listina Základní školy Oudoleň 
Zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské 
školy Oudoleň, týkající se výpůjčky budovy školy. Výpůjčka byla upravena vzhledem 
k přestěhování obecního úřadu do budovy č. p. 123.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské 
školy Oudoleň a Smlouvu o výpůjčce se Základní školou a Mateřskou školou Oudoleň. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10/9/2013 bylo schváleno. 
 

12. Bio-odpady 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s grantovým programem Kraje Vysočina Bioodpady 2013. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

13. Odborná příprava preventivní požární hlídky  
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Zastupitelstvo bylo proškoleno jako preventivní požární hlídka pro akce s více jak 200 
osobami. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

15. Inspekční zpráva ZŠ a MŠ Oudoleň 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Inspekční zprávou a Protokolem o kontrole Základní 
školy a Mateřské školy Oudoleň, čj. ČŠIJ-1013/13-J. Kontrolu provedla Česká školní 
inspekce, Inspektorát Kraje Vysočina. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

16. Rekonstrukce kapličky 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektem Stavební úpravy v objektu kaple na č. st. 133 
v k. ú. Oudoleň a projednalo možnost požádat o dotaci na tyto stavební úpravy 
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul č. 4 – Podpora obnovy 
drobných sakrálních staveb v obci.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci na Stavební úpravy v objektu kaple na č. st. 
133 v k. ú. Oudoleň z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul č. 
4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci.  
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11/9/2013 bylo schváleno. 

17. Program obnovy venkova Vysočiny 
Zastupitelstvo projednalo zásady programu obnovy venkova Vysočiny. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2014  
na opravu komunikace u čp. 135 a mostu u čp. 120. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 12/9/2013 bylo schváleno. 

18. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací  
Zastupitelstvo projednalo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na 
infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. usnesení 08/13. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:15 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
3) Zpráva o uplatňování územního plánu Oudoleň v uplynulém období 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  13. 12. 2013.  
 
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne  13. 12. 2013 
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          ..............................................   dne  13. 12. 2013 
 
 

Starosta:                   ..............................................   dne  13. 12. 2013 
 
 
 
Razítko obce: 


