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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 11. 12. 2014 
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.03 
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: Pavla Slámu a Mgr. Blanku Zvolánkovou, 
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. Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku 
4. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2014 
5. Program obnovy venkova Vysočiny 2015 
6. Rozpočet na rok 2015 
7. Rozpočtová změna č. 5/2014 a rozpočtová změna č. 10/2014 
8. Oběh účetních dokladů 
9. Žádost o převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oudoleň 
10. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 
11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oudoleň 
12. Odborná příprava preventivní požární hlídky 
13. Zmocnění zástupce pro jednání v LDO Přibyslav 
14. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
15. Žádost o pokácení stromů na obecních pozemcích 
16. Různé 

 
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/13/2014 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení byla splněna. 
 
Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Vladimíra Stehnová. 

3. Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku 
Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo žádosti o pokácení a ošetření stromů na obecních 
pozemcích: 
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− 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 
− 1 ks lípy na pozemku p. č. 113 v k. ú. Oudoleň. 
Ing. Antonín Konfršt posoudil jejich stav a nedoporučil pokácení javoru a dubu na 
pozemku p. č. 648/1 a lípy na pozemku p. č. 648/45, naopak  doporučil  pokácení  lípy  
na  pozemku p. č. 113, u které bylo požádáno pouze o její ošetření.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo neschvaluje pokácení 1 ks  javoru  a  1 ks dubu  na  pozemku p. č. 648/1 
a 1 ks lípy na pozemku p. č. 648/45. 
Zastupitelstvo na příštím zasedání projedná žádost o ošetření lípy na obecním pozemku 
p. č. 113 v k. ú. Oudoleň, po jednání s žadateli.  
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 2/13/2014 bylo schváleno. 

 
4. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2014 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  záměrem  prodloužit  pronájem  nebytových  prostor 
v I. patře kulturního domu do 31. 12. 2015. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem nebytových prostor v I. patře kulturního 
domu do 31. 12. 2015. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/13/2014 bylo schváleno. 

5. Program obnovy venkova Vysočiny 2015 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktualizací vyhlašovaných zásad POVV. Zásady budou 
projednány na zasedání zastupitelstva kraje dne 16. 12. 2014 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

6. Rozpočet na rok 2015 
Rozpočet na rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce. Z řad občanů k němu nebyly podány 
žádné připomínky.  Starosta  navrhuje  povýšit paragraf  3392 - Kulturní  dům o částku 
108 430 Kč - provedení frézování a broušení podlahy na sále kulturního domu. Rozpočet 
je po této úpravě vyrovnaný: příjmy i výdaje činí 4 369 930 Kč.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný Rozpočet na rok 2015, stranu příjmů a stranu 
výdajů ve výši 4 369 930 Kč.  
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/13/2014 bylo schváleno. 
 

7. Rozpočtová změna č. 5/2014 a č. 10/2014 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 5/2014. Rozpočtovou změnu 
schválil dne 31. 7. 2014 starosta. Rozpočtová změna se týkala daru z Kraje Vysočina na  
rozvoj sportovních aktivit ve škole ve výši 2 660 Kč a převedení tohoto daru na účet školy 
a dotace na zateplení kulturního domu.  
Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č. 10/2014, rozpočtová změna se týká 
provedených víceprací v rámci akce Zateplení čp. 131 a čp. 123.  
V rámci akce Zateplení čp. 131 byly provedeny firmou DUKO Hlinsko s.r.o. vícepráce ve 
výši 244 573 Kč (provedení nové betonové podlahy pod kotle, doplnění systému kotelny o 
akumulační nádobu a zhotovení obslužné lávky pro snadnější plnění paliva do obou 
kotlů). 
V rámci Zateplení čp. 123 byly provedeny tyto vícepráce: 
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- firmou AQUA-GAS, s.r.o. Brno ve výši 62 500 Kč, bylo provedeno přemístění kotlů do 
suterénu ZŠ a doplnění vnitřních rozvodů plynu.  
- firmou RENOS s.r.o. Pardubice ve výši 236 523,02 Kč, bylo provedeno vybudování 
stání kol, vytvořeny nové montážní otvory pro umožnění přesunu materiálu na půdu školy 
a obecního úřadu, osazení nových plastových oken ve sklepě a nových plastových dveří 
do sklepa školy, oprava kanalizační přípojky, provedení izolace základových konstrukcí, 
řešení zatékání do fasády, výměna zábradlí a osazení sněhových zábran.  
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 5/2014. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 10/2014.  
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/13/2014 bylo schváleno. 

8. Oběh účetních dokladů 
Zastupitelstvo projednalo návrh směrnice Oběh účetních dokladů.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje Oběh účetních dokladů.   
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/13/2014 bylo schváleno. 
 

9. Žádost o převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oudoleň 
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o převedení  
hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 51 457,75 Kč do rezervního fondu. 
Hospodářský výsledek bude využit k pokrytí nákladů na platy v roce 2014.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje převod hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské 
školy Oudoleň ve výši 51 457,75 Kč do rezervního fondu.   
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/13/2014 bylo schváleno. 
 

10. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 
Mgr. Blanka Zvolánková seznámila zastupitelstvo s protokolem z kontroly hospodaření  
ZŠ a MŠ Oudoleň.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Základní školy a 
Mateřské školy Oudoleň.    
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8/13/2014 bylo schváleno. 
 

11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oudoleň 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Oudoleň. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Oudoleň nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oudoleň. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9/13/2014 bylo schváleno. 
 

12. Odborná příprava preventivní požární hlídky 
Starosta provedl odbornou přípravu preventivní požární hlídky složené z členů 
zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.    
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13. Zmocnění zástupce pro jednání v LDO Přibyslav 
Zastupitelstvo projednalo zmocnění zástupce pro jednání v Lesním družstvu obcí 
Přibyslav. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v orgánech Lesního družstva obcí obec Oudoleň 
zastupoval Ivo Béna. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10/13/2014 bylo schváleno. 
 

14. Stav peněžních prostředků na účtech 
K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Poštovní spořitelna    206 946,23 
ČSOB a.s.    422 277,24 
Česká spořitelna a.s.        4 519,18 
Česká národní banka 1 300 674,94 
Celkem 1 934 417,59 

 
z toho peněžní záruky činí 464 138,- Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk 
činí 1 470 279,59  Kč. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

15. Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku 
Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení 3 ks borovic na pozemku p. č. 152/2 v k. ú. 
Oudoleň z důvodu nepořádku na komunikaci a přilehlých pozemcích a zanášení okapů u 
čp. 64.  
Žádost se týká borovic na obecním pozemku p. č. 152/60, bude projednána na příštím 
zasedání. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

16. Různé 
− příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 15. 1. 2015 v 17.00 hodin. 
− všemi dotčenými úřady bylo schváleno vyčištění části potoka Oudoleňka, bude 

provedeno v příštím roce. 
− bude řešeno zajištění telefonního spojení v základní škole, mateřské škole a ve školní 

kuchyni. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 18.14 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 
Zápis byl vyhotoven dne:  11. 12. 2014.  
 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne  11. 12. 2014 
 

          ..............................................   dne  11. 12. 2014 
 

Starosta:                   ..............................................   dne  11. 12. 2014 
 
 
 
Razítko obce: 


