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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 11. 2. 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 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Miloš Rosický, Zdeněk Benc,                              
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. Žádost o příspěvek na opravu kulturní památky 
4. Rekonstrukce kapličky 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/3/2014 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení jsou průběžně plněna. 

3. 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. Byl zaslán návrh na opravu poničeného krovu a dodávku nové střešní krytiny 
v celkové částce do 300 000 Kč včetně DPH. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast obce ve výši 10% z celkových nákladů na 
opravu kulturní památky čp. 20 v Oudoleni v souladu s čl. 3 Zásad Zastupitelstva kraje 
Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina. 
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/3/2014 bylo schváleno. 
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4. Rekonstrukce kapličky 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s doplněním žádosti o dotaci na opravu kapličky. 
Návrh usnesení: 
Kaplička na pozemku p. č. st. 133  v k. ú. Oudoleň je památka kulturního významu,      
není zapsána v rejstříku kulturních památek.  
Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/3/2014 bylo schváleno. 
 

           
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18. 45 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  11. 2. 2014.  
 
 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne  11. 2. 2014 
 

          ..............................................   dne  11. 2. 2014 
 

Starosta:                   ..............................................   dne  11. 2. 2014 
 
 
 
Razítko obce: 
 
 
 
 
 
 
 


