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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 17. 1. 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: Václava Augustina 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. Pozemkové úpravy v k. ú. Havlíčkova Borová 
4. Záměr prodeje majetku obce č. 4/2012 
5. Žádost o samovýrobu palivového dříví 
6. Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu 
7. Dotace čp. 131 a čp. 123 
8. Obecní ples 
9. Program obnovy venkova Vysočiny 2013 
10. Dotace na nákup mulčovače 
11. Upozornění na znečišťování obce psími výkaly 
12. Informace z Rady školy 
13. Žádost o příspěvek na Dětský karneval 
14. Zřízení účtu u ČNB 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/1/2013 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 6/9/2012: 
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. st. 251 o výměře 11 m2 (pozemek oddělen 
z pozemku p. č. 648/45) v k. ú. Oudoleň ČEZ Distribuce a. s. IČ: 24729035 v zastoupení 
PEN – projekty energetiky, s. r. o. IČ: 26011701, Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, 
Zelené Předměstí za těchto podmínek:  
- kupující zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí příslušné poplatky na katastrálním 

úřadě. 
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- cena činí 100,-  Kč/ m2. 

Sepsání kupní smlouvy bylo odloženo z důvodu změny mapového listu v katastru 
nemovitostí (digitalizace k. ú. Oudoleň), bude vyhotoven nový geometrický plán. 

3. Pozemkové úpravy v k. ú. Havlíčkova Borová 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s veřejnou vyhláškou – odvolání účastníka řízení proti 
vydanému rozhodnutí Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod o schválení návrhu 
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Havlíčkova Borová. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 4/2012 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem jednání, týkající se žádosti  o prodej pozemku 
p. č. st. 253 o výměře  48 m2 v k. ú. Oudoleň. Žadatel nesouhlasí se směnou pozemku p. č. 
st. 253 za část zimního stadionu. Na Katastrálním úřadě pro Vysočinu, Havlíčkův Brod 
bylo dále zjištěno, že pozemek p. č. st. 253 tvoří část stodoly nad potokem.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku p. č. st. 253 o výměře 48 m2 v k. ú. Oudoleň.  
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/1/2013 bylo schváleno. 

Dále zastupitelstvo projednalo prodej části pozemku p. č. 728/7 o výměře 14 m2 v k. ú. 
Oudoleň – stavidla u Mlynářského rybníka.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

5. Žádost o samovýrobu palivového dříví 
Zastupitelstvo projednalo žádost o samovýrobu palivového dříví v obecním lese.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o samovýrobu palivového dříví v obecním lese v rozsahu 
do 10 m3, Václav Augustin provede vyznačení výřezu.  
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/1/2013 bylo schváleno. 
 

 
6. Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu 

Zastupitelstvo projednalo Směrnici č. 1/2013 o zadávání zakázek malého rozsahu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo Směrnici č. 1/2013 o zadávání zakázek malého rozsahu.  
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/1/2013 bylo schváleno. 
 

7. Dotace čp. 131 a čp. 123 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s akceptací dotace pro čp. 123. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

8. Obecní ples 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním obecního plesu. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

9. Program obnovy venkova Vysočiny 2013 
Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2013. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo požádat o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2013 na 
opravu místní komunikace a nákup dopravního označení. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/1/2013 bylo schváleno. 
 

10. Dotace na nákup mulčovače 
Zastupitelstvo projednalo dotaci na nákup mulčovače. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

11. Upozornění na znečišťování obce psími výkaly 
Zastupitelstvo projednalo stížnost na znečišťování obce psími výkaly.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

12. Informace z Rady školy 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z Rady školy, týkající se počtu žáků ve 
školním roce 2013/2014. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

13. Žádost o příspěvek na Dětský karneval 
Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek na Dětský karneval. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na Dětský karneval dne 16. 2. 2013 ve výši 1 000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/1/2013 bylo schváleno. 
 

14. Zřízení účtu u ČNB 
Zastupitelstvo projednalo zřízení účtu u ČNB. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo zřízení účtu u ČNB. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/1/2013 bylo schváleno. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:38 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  17. 1 2013.  
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 17. 1 2013 
 
 

          ..............................................   dne 17. 1 2013 
 
 
 Starosta:                   ..............................................   dne 17. 1 2013 
 
 
Razítko obce: 


