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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 28. 1. 2014 
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 
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: Pavla Stránského a Josefa Křesťana, 
zapisovatelkou zápisu Mgr. Blanku Zvolánkovou. 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. Nabídky na dětská hřiště 
4. Žádost o příspěvek na opravu kulturní památky 
5. SDH Oudoleň – živnostenský list a koncesní listina 
6. Zlatý erb 2013 
7. Hlášení rozhlasem formou SMS 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/1/2014 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 3/1/2014: 
Zastupitelstvo schvaluje zřízení živnostenského listu pro hostinskou činnost a koncesní 
listinu pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
Na Městském úřadě v Chotěboři bude požádáno o zřízení živnostenského listu.   
 
Usnesení č. 9/1/2014: 
Zastupitelstvo schvaluje nákup traktoru, budou osloveny firmy VÁŇA Hybrálec s.r.o., 
P&L spol. s.r.o. a AGROZET České Budějovice, a.s. se žádostí o cenovou nabídku. 
Dne 21. 1. 2014 se sešla hodnotící komise. Žádná z nabídek nevyhovovala předepsaným 
kritériím. Zápis hodnotící komise tvoří přílohu tohoto zápisu.  
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Usnesení č. 10/1/2014: 
Zastupitelstvo schvaluje v případě realizace zadat provedení zpracování změny č. 1 
Územního plánu Oudoleň firmě Ing. arch. Aleš Lána, Jihlava dle předložené cenové 
nabídky. 
Dne 24. 1. 2013 proběhlo na Městském úřadě v Chotěboři jednání s ing. arch. Alešem 
Lánou.  

3. Nabídky na dětská hřiště 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s následujícími nabídkami na vybavení dětských hřišť: 
a) DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo 

cenová nabídka:  varianta A                 514 891,- Kč s DPH 
   varianta B  430 929,- Kč s DPH 
materiál: vícevrstvé lazurované modřínové dřevo, tlakově impregnované borové 
dřevo 
zpracování a podání žádosti o dotaci: zdarma 
v případě schválení dotace příprava VŘ a potřebné legislativní úkony: zdarma 
v případě přidělení dotace 3% z výše přidělené dotace. 
 

b) TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Trutnov 
cenová nabídka:     391 458,- Kč s DPH 
materiál: akát 
zpracování a odevzdání kompletní žádosti žadateli: 2 500,- Kč 
v případě úspěšného výběru žádosti na MMR k realizaci akce: 3 500,- Kč. 
 

c) TEWIKO systems, s. r. o., Tř. Dr. Milady Horákové 85/66, 460 06 Liberec 
cenová nabídka:                430 893,- Kč bez DPH 
materiál: impregnované borové dřevo 
zpracování a podání žádosti o dotaci: TEWIKO systems, s.r.o. 
v případě schválení dotace příprava VŘ a potřebné legislativní úkony: TEWIKO 
systems, s.r.o. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy: TEWIKO systems, s. r. o., Tř. Dr. Milady 
Horákové 85/66, 460 06 Liberec na vybavení tří dětských hřišť. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/2/2014 bylo schváleno.                                                                                                                                                     

4. Žádost o příspěvek na opravu kulturní památky 
Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek na opravu kulturní památky čp. 20 
v Oudoleni. Žadatelka by chtěla žádat o dotaci z Kraje Vysočina na opravu střechy na čp. 
20, podmínkou žádosti o dotaci je finanční spoluúčast obce ve výši 10% z celkových 
nákladů.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. Žadatelka doloží finanční rozpočet celé akce. 

 
5. SDH Oudoleň – Živnostenský list a koncesní listina 

Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Oudoleň o umístění provozovny pro zřízení 
živnostenského listu a koncesní listiny v budově obecního úřadu, kulturního domu nebo 
hasičské klubovny.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje  umístění provozovny pro zřízení živnostenského listu a 
koncesní listiny pro SDH Oudoleň v budově kulturního domu č.p. 131.  
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Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/2/2014 bylo schváleno. 
 

6. Zlatý erb 2013 
Zastupitelstvo projednalo možnost přihlásit webové stránky obce na Zlatý erb 2013 – 
soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje přihlásit webové stránky obce do soutěže Zlatý erb 2013.  
Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/1/2014 bylo schváleno. 

7. Hlášení rozhlasem formou SMS 
Zastupitelstvo projednalo možnost nabídnout občanům obce zasílání hlášení rozhlasem 
formou SMS.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.45  hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  28. 1. 2014.  
 
 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne  28. 1. 2014 
 

          ..............................................   dne  28. 1. 2014 
 

Starosta:                   ..............................................   dne  28. 1. 2014 
 
 
 
Razítko obce: 


