Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 26. 6. 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 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. Záměr směny majetku obce č. 2/2014
3. Kontrola usnesení
4. Záměr směny majetku obce č. 4/2014
5. Záměr prodeje majetku obce č. 3/2014
6. Počet členů zastupitelstva obce na volební období 2014 - 2018
7. Rozpočtové změny
8. Stav peněžních prostředků na účtech obce
9. Protokol z kontroly finančního výboru
10. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v základní škole
11. Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
12. Žádost o příspěvek na volejbalový turnaj
13. Různé
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/8/2014 bylo schváleno.

2. Záměr směny majetku obce č. 2/2014
Zastupitelstvo přímo na místě samém projednalo záměr 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:
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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), za podmínky, že pozemek p. č. 643/9 nebude oplocen.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/8/2014 bylo schváleno.
3.

Kontrola usnesení:
Usnesení č. 2/7/2014
Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemků obce p. č. 718 a p. č. 683/18 za část
pozemků žadatele 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
Návrh Smlouvy o směnné smlouvě budoucí byl zaslán k posouzení žadateli o směnu.
Usnesení č. 4/7/2014:
Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy cesty u čp. 135 a mostu u čp. 120 firmou:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Předběžný termín ukončení díla je konec srpna 2014.
Usnesení č. 5/7/2014:
Zastupitelstvo schvaluje umístění 1 ks kontejneru na textil a obuv od firmy Revenge a. s.
v obci u prodejny.
Dle informací firmy bude kontejner na textil a obuv v naší obci umístěn v týdnu od 30. 6.
do 4. 7. 2014.

4. Záměr směny majetku obce č. 4/2014
Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny majetku obce č. 4/2014 v podílovém
spoluvlastnictví 15/710 celku. Předmět směny:
− pozemek p. č. 1041/54 o výměře 4450 m2 v k. ú. Světnov oddělený geometrickým
plánem č. 616-18/2014 od pozemku p. č. 1041/3 v k. ú. Světnov.
− pozemek p. č. 448/1 o výměře 4035 m2, lesní pozemek, a pozemek p. č. 448/2 o
výměře 2453 m2, lesní pozemek, v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků v podílovém spoluvlastnictví 15/710 celku.
Předmět směny:
− pozemek p. č. 1041/54 o výměře 4450 m2 v k. ú. Světnov oddělený geometrickým
plánem č. 616-18/2014 od pozemku p. č. 1041/3 v k. ú. Světnov.
− pozemek p. č. 448/1 o výměře 4035 m2, lesní pozemek, a pozemek p. č. 448/2 o
výměře 2453 m2, lesní pozemek, v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/8/2014 bylo schváleno.
5. Záměr prodeje majetku obce č. 3/2014
Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem prodeje majetku obce č. 3/2014. Obec
oznámila na základě Smlouvy o smlouvě budoucí záměr prodat část pozemku p. č. 682 v
k. ú. Oudoleň o výměře 235 m2. Účastník smlouvy dne 18. 6. 2014 oznámil, že již nemá o
tento pozemek zájem. Pozemek užívají majitelé domu čp. 102 v Oudoleni.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
6. Počet členů zastupitelstva obce na volební období 2014 - 2018
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Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební
období stanoví v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce
nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Volby do zastupitelstev
obcí se budou konat 10. - 11. 10. 2014. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů
zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu.
Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci do 500 obyvatel 5 až 15
členů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů Zastupitelstva obce Oudoleň pro
volební období 2014 - 2018 na 9 členů zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 4/8/2014 bylo schváleno.
7. Rozpočtové změny
Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové změny č. 4/2014. Rozpočet bude v příjmech
navýšen o částku vratky penále a o stejnou částku budou navýšeny výdaje v položce
opravy základní školy. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s rozpočtovými změnami č. 1
- č. 3/2014, tyto rozpočtové změny schválil starosta obce a týkaly se navýšení výdajů o
poplatek za změny v evidenci obyvatel a poplatek přestupkové komisi a navýšení příjmů a
výdajů o volby do Evropského parlamentu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 4/2014 a bere na vědomí rozpočtové změny
č. 1 - č. 3/2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/8/2014 bylo schváleno.
8. Stav peněžních prostředků na účtech
K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 2 101 418,29 Kč, z toho peněžní záruky činí
464 138,- Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 1 637 280,29 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
9. Protokol z kontroly finančního výboru
Zastupitelstvo bylo seznámeno s protokolem o výsledcích veřejnosprávní kontroly
hospodaření Obce Oudoleň za období od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
10. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v základní škole
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o udělení
výjimky z počtu žáků v základní škole pro školní rok 2014/2015. Počet žáků není naplněn
o 1 žáka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo se rozhodlo udělit Základní škole a Mateřské škole Oudoleň výjimku z
počtu žáků v základní škole pro školní rok 2014/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/8/2014 bylo schváleno.
11. Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o udělení
výjimky z počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2014/2015, a to navýšení počtu o 2
nad kapacitu.
Návrh usnesení:

3

Zastupitelstvo se rozhodlo udělit Základní škole a Mateřské škole Oudoleň výjimku z
počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2014/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/8/2014 bylo schváleno.
12. Žádost o příspěvek na volejbalový turnaj
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Oudoleň o finanční - věcný příspěvek na
volejbalový turnaj dne 2. 8. 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 1 Zdrželi se: 1
Usnesení nebylo schváleno.
13. Různé
- hlášení formou SMS využívá 52 občanů
- majitel pozemků ohlásil provedení výchovných zásahů na pozemcích p. č. 423 a 431/2
v k. ú. Oudoleň. Důvodem je pěstební hledisko. Všechny kácené stromy mají v 1,3 m
obvod do 80 cm
- oprava kapličky - byly osloveny firmy se žádostí o zaslání cenové nabídky
- příští týden bude projednána s technikem možnost umístění dopravních zrcadel v obci
- u autobusové čekárny v horní části obce bude řešeno parkování vozidel označením
autobusové zastávky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 19:45 hodin.

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

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 6. 2014.

Ověřovatelé:

Starosta:

..............................................

dne 26. 6. 2014

..............................................

dne 26. 6. 2014

..............................................

dne 26. 6. 2014

Razítko obce:
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