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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 15. 5. 2014 
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 
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 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Pavla Stránského a Zdeňka Bence, 
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. Žádost o souhlasné stanovisko zastupitelstva obce Oudoleň s posunutím obecní 

cesty - záměr směny majetku obce č. 3/2014 
3. Kontrola usnesení 
4. Záměr směny  majetku obce č. 2/2014  
5. Závěrečný účet obce za rok 2013, účetní závěrka k 31. 12. 2013 
6. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
7. Lesní družstvo obcí Přibyslav 
8. POVV 2014 - Oprava komunikace u čp. 135 a mostu u čp. 120 - nabídky firem 
9. Kontejner na sběr textilu a obuv 
10. Žádost o umístění přístřešku na dřevo a rozšíření zpevnění cesty před provozovnou  
11. Různé 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/7/2014 bylo schváleno. 
 

2. Žádost o souhlasné stanovisko zastupitelstva obce Oudoleň s posunutím obecní cesty - 
záměr směny majetku obce č. 3/2014 
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. 
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. K 
jednání byli přizváni majitelé sousedních nemovitostí a majitelé nemovitostí, jichž by se 
mohla tato směna týkat. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemků obce p. č. 718 a p. č. 683/18 za část 
pozemků za těchto podmínek: 
- směna bude provedena pouze v případě realizace projektu 
- bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí, kde budou uvedeny bližší podmínky na 
vyhotovení 2 projektů na stávající a novou cestu se zpevněným dnem a na stanovení       
časové lhůty realizace akce do 3 let. 
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/7/2014 bylo schváleno. 
 

3. Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 2/6/2014 a Usnesení č. 3/6/2014: 
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 RENOS s.r.o., Pod 
rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko.  
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.  
Smlouvy byly s firmou uzavřeny. V červnu začnou stavební práce. 
 
Usnesení č. 5/6/2014:  
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. 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem dohody.  
 
Usnesení č. 6/6/2014  a Usnesení č. 7/6/2014:  
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., Kavánová 422, Hlinsko.  
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. 
Smlouvy byly uzavřeny. V červnu začnou stavební práce. 

4. 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). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků obce p. č. 643/9 o výměře 220 m2 a p. č. 683/29 
o výměře 57 m2 za pozemek p. č.  152/66 o výměře 277 m2 (pozemek pod místní 
komunikací na Čtvrtích). 
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 5 Zdrželi se: 0 
Usnesení  nebylo schváleno. 

5. Závěrečný účet obce za rok 2013, účetní závěrka k 31. 12. 2013.  
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet za rok 2013, včetně příloh a účetní závěrku 
k 31. 12. 2013.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce Oudoleň za rok 2013, souhlasí 
s celoročním hospodařením obce, bez výhrad. Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku 
obce Oudoleň za účetní období roku 2013, sestavenou k 31. 12. 2013.  
Výsledek hlasování: Pro:  5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/7/2014 bylo schváleno. 

6. Stav peněžních prostředků na účtech 
K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 2 292 582,25, z toho tvoří  333 000,- Kč 
jistiny na veřejné zakázky, které budou vráceny nevybraným firmám. Stav peněžních 
prostředků na účtech bez jistin tvoří: 1 959 582,25 Kč.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

7. Lesní družstvo obcí Přibyslav 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Výroční zprávou Lesního družstva obcí za rok 2013 a se 
Stanovy Lesního družstva obcí - úplné znění k 29. 4. 2014. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

8. POVV 2014 - Oprava komunikace u čp. 135 a mostu u čp. 120 - nabídky firem 
Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na provedení opravy cesty u čp. 135 a mostu u 
čp. 120 z POVV 2014: 
- Krajská správa a údržba silnic      245 507,- Kč, včetně DPH 
- REACOM s.r.o.                    54 934,- Kč, včetně DPH, (pouze silnice, bez opravy 
mostu). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy cestu u čp. 135 a mostu u čp. 120 firmou: 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. 
Výsledek hlasování: Pro:  5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/7/2014 bylo schváleno. 

9. Kontejner na sběr textilu a obuvi 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou na umístění kontejneru na sběr textilu a obuvi v 
obci.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje umístění 1 ks kontejneru na textil a obuv  v obci u prodejny.  
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/7/2014 bylo schváleno.    

10. Žádost o umístění přístřešku na dřevo a rozšíření zpevnění cesty před provozovnou firmy   
Zastupitelstvo projednalo žádost o umístění přístřešku na dřevo a rozšíření zpevnění cesty 
před provozovnou zámečnictví. .  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje vybudování přístřešku na dřevo a rozšíření zpevnění cesty před 
provozovnou  na vlastní náklady žadatele. 
Výsledek hlasování: Pro:  5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/7/2014 bylo schváleno.     

11. Různé 
- kurz "Senioři komunikují" byl naplněn již v pondělí 12. 5. 2014 
- na zájezd do divadla 31. 5. 2014 je k 15. 5. 2014  přihlášeno 29 občanů 
- hlášení formou SMS využívá 48 občanů 
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- z administrativních důvodů Ministerstvo pro místní rozvoj posouvá termín zveřejnění 
vyhodnocených žádostí v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova 2014 na první 
polovinu května (dětská hřiště, oprava kapličky) 

- obec získala dotaci z programu Naše školka 2014 na Opravu sociálního zařízení 
personálu mateřské školy a dovybavení kuchyně ve výši 39 491,- Kč 

- obec získala  dotaci  z  programu  Sportoviště  2014  na  stavbu tenisové zdi na horním 
hřišti ve výši 12 000,- Kč. 

- obec Jitkov nabízí možnost uložení zeminy v k. ú. Jitkov. Příjezdová komunikace 
vhodná pro jakoukoliv techniku. Bližší informace Jan Ondráček, č. tel.: 724 045 480. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
              

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20. 47 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  15. 5. 2014.  
 
 
 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne  15. 5. 2014 
 

          ..............................................   dne  15. 5. 2014 
 

Starosta:                   ..............................................   dne  15. 5. 2014 
 
 
Razítko obce: 


