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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 17. 4. 2014 
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 
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 Miloše Rosického, 
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. Žádost o souhlasné stanovisko zastupitelstva obce Oudoleň s posunutím obecní 

cesty 
3. Kontrola usnesení 
4. Záměr prodeje majetku obce č. 1/2014 - Čtvrtě 
5. Žádost o vypásání ovcemi 
6. Zájezd do divadla 
7. Pouťové posezení 
8. Veřejná zakázka „Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 – ZŠ a č.p. 131 – KD“, 

část: "Výměna zdroje tepla v objektu čp. 131 - KD" 
9. Veřejná zakázka „Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 – ZŠ a č.p. 131 – KD“, 

část: "Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 - ZŠ" 
10. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
11. Stav peněžních prostředků na účtech 
12. Rozhodnutí o prominutí penále 
13. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina 
14. Program obnovy venkova Vysočiny 2014 
15. Záměr směny majetku obce č. 2/2014 
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/6/2014 bylo schváleno. 
 

2. Žádost o souhlasné stanovisko zastupitelstva obce Oudoleň s posunutím obecní cesty 
Zastupitelstvo obce přímo na místě samém projednalo žádost o souhlasné stanovisko s 
posunutím obecních cest p. č. 718 a p. č. 683/18 na žadatelovy sousední pozemky p. č. 
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431/2 a p. č. 432/4 a 432/5 za účelem odklonu povrchových vod, které tudy každoročně 
odtékají a způsobují podmáčení budovy, zaplavují sklep a způsobují škody na majetku.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

3. Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 6/4/2014: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Informační a komunikační 
technologie, titul B: Bezpečnost a archivace dat.   
Obec požádala o dotaci z programu Informační a komunikační technologie.  
 

Usnesení č. 3/5/2014: 
Zastupitelstvo schvaluje vykoupit část místní komunikace p. č. 287/4 o výměře 8 m2, 
zahrada, v k. ú. Oudoleň dle GP č. 361-1026/2014 za cenu 20,- Kč/m2 a pověřuje 
starostu obce podpisem kupní smlouvy.  
Kupní smlouva byla sepsána a je připravena k podpisu.  
 

Usnesení č. 4/5/2014:  
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Operační program životní 
prostředí, prioritní osa 4, oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady na 
vybudování kompostárny a svoz bioodpadů. 
Obec požádala o dotaci z Operačního programu životního prostředí. 
 

Usnesení č. 5/5/2014: 
Zastupitelstvo schválilo uzavřít smlouvu o dílo na akci: "Zateplení objektu čp. 123 - ZŠ 
a č.p. 131 - KD", část  "Zateplení objektu čp. 131 - KD" s firmou CHRPA stavební 
společnost s. r. o., Pardubice.  
Firma CHRPA stavební společnost s. r. o. Pardubice z vážných zdravotních důvodů 
odstupuje od uzavření smlouvy o dílo na akci: "Zateplení objektu čp. 123 - ZŠ a č.p. 131 - 
KD", část  "Zateplení objektu čp. 131 - KD".  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo uzavřít smlouvu o dílo na akci: "Zateplení objektu čp. 123 - ZŠ 
a č.p. 131 - KD", část  "Zateplení objektu čp. 131 - KD" s firmou RENOS s.r.o., Pod 
rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/6/2014 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 6/5/2014: 
Zastupitelstvo schválilo uzavřít smlouvu o dílo na akci: "Zateplení objektu čp. 123 - ZŠ 
a č.p. 131 - KD", část  "Zateplení objektu čp. 123 - ZŠ" s firmou CHRPA stavební 
společnost s.r.o., Pardubice.  
Firma CHRPA stavební společnost s. r. o. Pardubice z vážných zdravotních důvodů 
odstupuje od uzavření smlouvy o dílo na akci: "Zateplení objektu čp. 123 - ZŠ a č.p. 131 - 
KD", část "Zateplení objektu čp. 123 - ZŠ". 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo uzavřít smlouvu o dílo na akci: "Zateplení objektu čp. 123 - ZŠ 
a č.p. 131 - KD", část  "Zateplení objektu čp. 123 - ZŠ" s firmou RENOS s.r.o., Pod 
rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/6/2014 bylo schváleno. 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 1/2014 - Čtvrtě 
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Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje majetku obce č. 1/2014 - Čtvrtě.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje prodej a nákup pozemků dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/6/2014 bylo schváleno. 

5. Žádost o vypásání ovcemi 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o užívání části obecních pozemků p. č. 124 a p. 
č. 643/1 v k. ú. Oudoleň za účelem oplocení a vypásání ovcemi a sečení a sušení.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o užívání obecních pozemků p. č. 124 a p. č. 643/1 v k. ú. 
Oudoleň za účelem oplocení a vypásání ovcemi a sečení a sušení. Bude sepsána dohoda 
s bližšími podmínkami. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/6/2014 bylo schváleno. 

6. Zájezd do divadla 
Obec na základě zájmu občanů zakoupila slevové kupóny na vstupné do divadla na 
představení Barmanky v divadle Radka Brzobohatého Praha. Zájezd se uskuteční v sobotu 
31. 5. 2014. Mgr. Blanka Zvolánková seznámila zastupitelstvo s dalšími informacemi. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

7. Pouťové posezení 
Pouťové posezení se bude konat v sobotu 7. 6. 2014, vystoupí: BM Fitness Havlíčkův 
Brod. Odpoledne žáci školy představí veřejnosti školní zahradu.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

8. Veřejná zakázka „Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 – ZŠ a č.p. 131 – KD“, část: 
"Výměna zdroje tepla v objektu čp. 131 - KD" 
Zastupitelstvo projednalo oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro akci:  
„Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 – ZŠ a č.p. 131 – KD“, část "Výměna zdroje tepla 
v objektu čp. 131 - KD". 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo uzavřít smlouvu o dílo na akci: „Výměna zdroje tepla v objektu 
čp. 123 – ZŠ a č.p. 131 – KD“, část "Výměna zdroje tepla v objektu čp. 131 - KD" s 
firmou DUKO HLINSKO s.r.o., Kavanová 422, Hlinsko.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/6/2014 bylo schváleno. 

9. Veřejná zakázka „Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 – ZŠ a č.p. 131 – KD“, část 
"Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 - ZŠ" 
Zastupitelstvo projednalo oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro akci:  
„Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 – ZŠ a č.p. 131 – KD“., část "Výměna zdroje 
tepla v objektu čp. 123 - ZŠ". 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo uzavřít smlouvu o dílo na akci: „Výměna zdroje tepla v objektu 
čp. 123 – ZŠ a č.p. 131 – KD“., část "Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 - ZŠ". 
s firmou AGUA - GAS s.r.o., Berkova 534/92, Brno. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/6/2014 bylo schváleno. 

10. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se Smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů a s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě uzavřenou s EKO-KOM, a.s. se sídlem: Na 
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha.  Dále bylo seznámeno s Pověřením firmy Miloslav 
Odvárka, ODAS, Žďár nad Sázavou k plnění závazků obce vyplývajících z této Smlouvy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z 
obalů a Dodatek č. 1 této Smlouvě s firmou EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 
1685/17, 140 21 Praha 4, a dále schvaluje pověřit firmu Miloslav Odvárka, ODAS, 
Žďár nad Sázavou k plnění závazků obce vyplývajících z této Smlouvy, a to především v 
souvislosti s vykazováním údajů podle Smlouvy za obec a poskytováním součinnosti za 
obec při auditu či poskytování jiné součinnosti a vystavováním faktur ve smyslu 
Smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8/6/2014 bylo schváleno. 

11. Stav peněžních prostředků na účtech 
K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 1 956 482,25, z toho tvoří  657 000,- Kč 
jistiny na veřejné zakázky, které budou vráceny nevybraným firmám. Stav peněžních 
prostředků na účtech bez jistin tvoří: 1 299 482,25 Kč.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

12. Rozhodnutí o prominutí penále 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozhodnutím Generálního finančního ředitelství Praha o 
prominutí penále ve výši 124 817,- Kč za pochybení starosty obce při čerpání dotací v 
roce 2007. Obec dále ještě zaplatila pokutu za toto pochybení ve výši 124 817,- Kč, o 
navrácení této pokuty není možné požádat.  
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty provést za tuto částku rekonstrukci sociálního 
zařízení pro žáky základní školy.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo provést rekonstrukci sociálního zařízení pro žáky základní 
školy. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9/6/2014 bylo schváleno. 

13. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina neschválilo dotaci na obnovu kulturní památky čp. 20 v 
Oudoleni, o kterou žádala majitelka této kulturní památky. Obec se na tomto projektu v 
případě přidělení dotace měla podílet 10% z celkových nákladů. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

14. Program obnovy venkova Vysočiny 2014 
Obec získala dotaci ve výši 106 000,- Kč z Programu obnovy venkova Vysočiny 2014. V 
rámci této dotace bude provedena oprava komunikace u čp. 135 a oprava mostu u čp. 120. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

15. Záměr směny majetku obce č. 2/2014 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny majetku obce č. 2/2014. Obec bude 
směňovat část pozemku p. č. 643/1 (nové číslo parcelní 643/9) o výměře 220 m2 a část 
pozemku 683/1 (nové číslo parcelní 683/29) o výměře 57 m2 za část pozemku p. č. 152/21 
(nové číslo parcelní 152/66) o výměře 277 m2 (pozemek pod místní komunikací na 
Čtvrtích). 
Zastupitelstvo bere na vědomí.   
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:12  hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
3) Prodej majetku obce č. 1/2014 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  17. 4. 2014.  
 
 
 
 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne  17. 4. 2014 
 

          ..............................................   dne  17. 4. 2014 
 

Starosta:                   ..............................................   dne  17. 4. 2014 
 
 
 
Razítko obce: 
 


