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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 16. 1. 2014 
 
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 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Marii Antlovou a Václava Augustina, 
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. Výběrové řízení: Zateplení objektu čp. 123 – ZŠ a č.p. 131 - KD 
4. Výběrové řízení: Výměna zdroje tepla v objektu č. p. 123 – ZŠ a č. p. 131 - KD 
5. MAS Havlíčkův kraj o. p. s. 
6. Systém náležité péče pro hospodářský subjekt provádějící těžbu a prodej dříví v ČR 
7. Novela Nařízení č. 37/2003 Sb. – Změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev 
8. Novela zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
9. Dětské hřiště 
10. Hlášení rozhlasem formou SMS 
11. Vyúčtování obecního plesu 
12. Žádost o příspěvek na Dětský karneval 
13. Požární hlídka 
14. Odkoupení krbových kamen do majetku obce 
15. Žádost o sponzorský dar na Školní a obecní ples Havlíčkova Borová 
16. Nabídka na nákup traktoru 
17. Cenové nabídky na zpracování změny č. 1 Územního plánu Oudoleň 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/1/2014 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení jsou průběžně plněna.  
 
Dalšího jednání se zúčastnil Miloš Rosický.  
 

3. Výběrové řízení: Zateplení objektu čp. 123 – ZŠ a č.p. 131 - KD 
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Dne 20. 12. 2013 proběhlo otevření obálek s nabídkami, šest firem zaslalo nabídku na 
zateplení objektu čp. 123 - ZŠ  a pět firem na zateplení objektu č. p. 131 - KD. Dne 21. 1. 
2014 se uskuteční jednání hodnotící komise.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

4. Výběrové řízení: Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 – ZŠ a č.p. 131 - Kč 
Dne 20. 12. 2013 proběhlo otevření obálek s nabídkami, jedna firma zaslala nabídku na 
výměnu zdroje tepla v objektu čp. 123 - ZŠ  a dvě firmy na výměnu zdroje tepla v objektu 
čp. 131 - KD. Dne 21. 1. 2014 se uskuteční jednání hodnotící komise.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

5. MAS Havlíčkův kraj o.p.s. 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi o certifikaci MAS Havlíčkův kraj o. p. s. 
pro plánovací období 2014 – 2020.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zařazení Obce Oudoleň do územní působnosti Místní akční 
skupiny Havlíčkův kraj o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ 
27493245, pro období 2014 – 2020.  
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/1/2014 bylo schváleno. 

6. Systém náležité péče pro hospodářský subjekt provádějící těžbu a prodej dříví v ČR 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nařízením EU č. 995/2010 o povinnostech 
hospodářských subjektů spojených s uváděním dřeva na místní trh. Obec, která má les 
nebo veřejnou zeleň a opakovaně prodává nebo daruje dřevní hmotu musí mít zavedenu 
evidenci vytěženého dřeva a evidenci komu a kdy toto dřevo prodala.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

7. Novela Nařízení č. 37/2003 Sb. – Změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Nařízením vlády ze dne 18. 12. 2013, kterým se mění 
Nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Ačkoliv by 
mohly být odměny členů zastupitelstva, starosty i místostarostky navýšeny, zůstávají na 
základě rozhodnutí zastupitelstva, starosty a místostarostky nezměněny.   
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

8. Novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s novelou zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zřízení živnostenského listu a podání žádosti o koncesi: 
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ 
2. Hostinská činnost 
3. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
Místo podnikání: Oudoleň čp. 123. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/1/2014 bylo schváleno.      
 

9. Dětské hřiště 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností čerpání dotace na dětské hřiště a s návrhy na 
jejich vybavení.   
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci na dětské hřiště z programu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova 2014, dotační titul č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do 
komunitního života v obci a oslovit firmu Dřevoartikl spol. s r.o. Znojmo, TR Antoš 
s.r.o. Trutnov  a Tewiko systems Liberec s.r.o. pro vyhovení nabídky. 
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 4/1/2014 bylo schváleno.                                                                                                                                                                                               

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

11. Vyúčtování obecního ples 
Zastupitelstvo projednalo vyúčtování obecního plesu.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

12. Žádost o příspěvek na Dětský karneval 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o příspěvek na Dětský karneval. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Dětský karneval konaný dne 15. 2. 2014 ve výši 
1.000,- Kč.  
Výsledek hlasování: Pro:  7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/1/2014 bylo schváleno. 

13. Požární hlídka 
Zastupitelstvo projednalo složení požární hlídky na Mysliveckém plese dne 1. 3. 2014. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požární hlídku na Mysliveckém plese dne 1. 3. 2014 ve složení: 
Zdeněk Benc, Václav Augustin. 
Výsledek hlasování: Pro:  7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/1/2014 bylo schváleno. 
 

14. Odkoupení krbových kamen do majetku obce 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí  o prodej krbových kamen. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení krbových kamen do majetku obce. 
Výsledek hlasování: Pro:  7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/1/2014 bylo schváleno. 
 

15. Žádost o sponzorský dar na Školní a obecní ples Havlíčkova Borová 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o sponzorský dar na Školní a obecní ples 
Havlíčkova Borová. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje sponzorský dar - čtyři tašky s propagačními předměty na Školní 
a obecní ples v Havlíčkově Borové. 
Výsledek hlasování: Pro:  7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8/1/2014 bylo schváleno. 
 

16. Nabídka na nákup traktoru 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou na nákup traktoru od firmy Váňa Hybrálec 
s.r.o. typ NEW HOLLAND T 4,75 CLASIC. 
Návrh usnesení: 
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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. 
Výsledek hlasování: Pro:  7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9/1/2014 bylo přijato. 
 

17. Cenové nabídky na zpracování změny  č. 1 Územní plánu Oudoleň 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovými nabídkami na zpracování změny č. 1 
Územního plánu Oudoleň: 
 - Ing. arch. Aleš Lána, Jihlava                 celková cena   18.500,- Kč 
- REGIO, projektový ateliér, s.r.o. Hradec Králové celková cena   52.030,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje v případě realizace zadat provedení zpracování změny č. 1 
Územního plánu Oudoleň firmě Ing. arch. Aleš Lána, Jihlava dle předložené cenové 
nabídky. 
Výsledek hlasování: Pro:  7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10/1/2014 bylo přijato. 
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:17 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  16. 1. 2014.  
 
 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne  16. 1. 2014 
 

          ..............................................   dne  16. 1. 2014 
 

Starosta:                   ..............................................   dne  16. 1. 2014 
 
 
 
Razítko obce: 


