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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 13. 11. 2014 

 

 

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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné.  

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Mgr. Vlastu Bruknerovou a Mgr. Vladimíru 

Stehnovou, 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. Volba členů výboru kontrolního, finančního, školského, výboru pro rozvoj obce, 

výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost, výboru pro životní prostředí a kulturního 

a sportovního výboru 

4. Změna č. 1 Územního plánu Oudoleň 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 2/2014 

6. Žádost o pokácení stromu na obecním pozemku 

7. Kontrolní a finanční výbor, kontrola hospodaření ZŚ a MŠ Oudoleň 

8. Smlouva č. 14214404 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu životní prostředí 

9. Návrh rozpočtu na rok 2015 

10. Rozpočtová změna č. 8/2014 a rozpočtová změna č. 9/2014 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

12. Plán inventur na rok 2014 

13. Žádost o ošetření lípy na obecním pozemku č. 113 

14. Žádost o přidělení místa na rok 2015 za účelem pouťových atrakcí 

15. Upozornění 

16. Smlouva o výkonu funkce, smlouva o výpůjčce 

17. Různé 

 

Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 1/12/2014 bylo schváleno. 
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2. Kontrola usnesení: 

Usnesení č.2/10/2014 : 

Zastupitelstvo schvaluje Zápis z jednání kontrolního výboru, starosta obce doplní 

požadované informace k projektu „Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění 

nakládání s odpady – Obec Oudoleň“. 

Starosta předložil Marii Antlové písemně požadované informace. 

 

Usnesení č. 3/10/2014: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek TJ Sokol Oudoleň na dopravu na zájezd do Milovic 

dne 27. 9. 2014 ve výši  4.000,- Kč.  

Organizaci TJ Sokol Oudoleň byl vyplacen příspěvek na dopravu na zájezd do Milovic ve 

výši 4.000 Kč. Celkové náklady na dopravu činily 8.070,70 Kč.  

 

Usnesení č. 8/10/2014: 

Zastupitelstvo schvaluje nákup a umístění 2 ks dopravních zrcadel od firmy BÁRTEK 

ROZHLASY s.r.o. Praha naproti výjezdu od čp. 150 a naproti čp. 38.  

Dopravní zrcadla jsou zakoupená, správa a údržba silnic provede montáž. 

 

Usnesení č.: 9/10/2014 

Zastupitelstvo schvaluje zastřešení schodů k obecnímu úřadu.   

Zastřešení schodů k obecnímu úřadu bude provedeno do konce roku 2014. 

 

Usnesení č. 13/10/2014: 

Zastupitelstvo schvaluje vybudování propusti o délce cca 50 cm na silnici na čtvrtích 

mezi čp. 117 a čp. 66. 

Bude oslovena firma Matějka se žádostí i vybudování propusti.  

3. Volba členů výboru kontrolního, finančního, školského, výboru pro rozvoj obce, výboru 

pro veřejný pořádek a bezpečnost, výboru pro životní prostředí a kulturního a sportovního 

výboru 

Předsedové jednotlivých výboru navrhli jednotlivé členy výboru.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí členy: 

- finančního výboru: Olga Hussliková, Zdena Bencová 

- kontrolního výboru: Pavlína Blažková, Anna Janáčková 

- školského výboru: Adéla Hamplová, Kateřina Sobotková 

- výboru pro rozvoj obce: Vladimír Zvolánek, Václav Plíhal ml. 

- výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost: Radek Antl, Pavel Rosický 

- výboru pro životní prostředí: Jaroslav Zvolánek, Ing. Antonín Konfršt 

- kulturního a sportovního výboru: Eva Rosická, Tereza Ondráčková 

Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/12/2014 bylo schváleno. 

4. Změna č. 1 Územního plánu Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Změnou č. 1 Územního plánu Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oudoleň vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a za použití § 43 

odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti a § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

změnu č. 1 Územního plánu Oudoleň. 
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Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/12/2014 bylo schváleno. 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 2/2014 

Z důvodu ukončení Nájemní smlouvy na rybník "U Stejskalů" obec vyvěsila záměr 

pronájmu majetku obce č. 2/2014. Nájemce má zájem o pronájem na další 3 roky.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku p. č. 648/56 o 

výměře 615 m
2 

v k. ú. Oudoleň, na němž se nachází rybník "U Stejskalů“, a to na 

období od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2017. Nájemné činí 1,50 Kč/m
2
/rok, tj.  923 Kč/rok. 

Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/12/2014 bylo schváleno. 

6. Žádost o pokácení stromu na obecním pozemku 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo žádosti o pokácení stromů na obecních 

pozemcích: 

 1 ks javoru na pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň  

 1 ks lípy na pozemku p. č. 648/85 v k. ú. Oudoleň  

 1 ks dubu na pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň. 

     Bude osloven Ing. Antonín Konfršt, Oudoleň 28 se žádostí o posouzení stavu stromů. 

      Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

7. Kontrolní a finanční výbor, kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

Starosta pověřil kontrolou hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň Mgr. Blanku Zvolánkovou. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

8. Smlouva č. 14214401 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v 

rámci Operačního programu životní prostředí 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Smlouvou č. 14214401 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí 

týkající se akce "Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady - Obec 

Oudoleň". 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 14214401 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí. 

 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/12/2014 bylo schváleno. 

9. Návrh rozpočtu na rok 2015 

Zastupitelstvo projednalo návrh Rozpočtu na rok 2015. Rozpočet bude zveřejněn na 

úřední desce.  

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

10. Rozpočtová změna č. 8/2014 a č. 9/2014 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 8/2014. Rozpočtová změna č. 

8/2014 se týká úhrady nákladů na opravu místní komunikace z Programu obnovy venkova 

Vysočiny a úhrady nákladů na volby do zastupitelstva obce.  Rozpočtová změna č. 9/2014 

se týká úhrady podílu obce na projektu kompostárny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 8/2014 a Rozpočtovou změnu č. 9/2014.  

Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/12/2014 bylo schváleno. 
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11. Stav peněžních prostředků na účtech 

K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Poštovní spořitelna    325 500,63 

ČSOB a.s.    162 800,63 

Česká spořitelna a.s.        6 570,22 

Česká národní banka 1 727 932,36 

Celkem 2 222 803,84 

 

z toho peněžní záruky činí 464 138 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 

1 758 665,84  Kč. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.    

12. Plán inventur na rok 2014 

Zastupitelstvo projednalo Plán inventur na rok 2014. Starosta jmenoval inventarizační 

komise.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.    

13. Žádost o ošetření lípy na obecním pozemku č. 113 

Zastupitelstvo projednalo žádost o provedení ošetření lípy na obecním pozemku p. č. 113 

v k. ú. Oudoleň v těsné blízkosti domu čp. 89. Bude osloven Ing. Antonín Konfršt, 

Oudoleň 28 se žádostí o posouzení stavu stromu. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.    

14. Žádost o přidělení místa na rok 2015 za účelem pouťových atrakcí. 

Zastupitelstvo projednalo žádosti o přidělení místa na rok 2015 za účelem pouťových 

atrakcí.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přidělit místa za kulturním domem a na zástavce „U Váhy“ za 

účelem pouťových atrakcí na rok 2015. 

Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7/12/2014 bylo schváleno. 

15. Upozornění 

Zastupitelstvo projednalo upozornění na nevhodné umístění kotlů v kulturním domě.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.    

16. Smlouva o výkonu funkce 

Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy na výkon funkce člena statutárního orgánu 

Lesního družstva obcí Přibyslav a Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM, a. s. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu na výkon funkce člena statutárního orgánu Lesního 

družstva obcí Přibyslav.  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou se 

společností EKO-KOM a.s. 

Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8/12/2014 bylo schváleno. 

17. Různé 

 příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 11. 12. 2014 v 17.00 hodin. 

 kontejner na textil od firmy REVENGE, a.s. Boskovice - v měsíci červenci bylo 

sesbíráno 28 kg textilu, v měsíci srpnu 254 kg a v měsíci září 99 kg textilu.  

 vyčištění části potoka Oudoleňka je v současné době podáno ke schválení na Odboru 

životního prostředí Městského úřadu v Chotěboři. 
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 organizace Posezení se seniory 

 organizace Vítání občánků. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

              

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20.22 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  13. 11. 2014.  

 

 
 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne  13. 11. 2014 

 

 

          ..............................................   dne  13. 11. 2014 

 

 

Starosta:                   ..............................................   dne  13. 11. 2014 

 

 

 

Razítko obce: 


