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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 18. 9. 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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Václava Augustina 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. Kontrola usnesení 
3. Návrh změny Územního plánu Oudoleň 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. TJ Sokol Oudoleň - žádost o příspěvek 
6. Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Oudoleň 
7. Smlouva o budoucí směnné smlouvě s ing. Jiřím Konfrštem 
8. Rozpočtový výhled 
9. Rozpočtové změny 
10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
11. Dopravní zrcadla 
12. Úprava vchodu u OÚ 
13. Nesplněné úkoly 2010 - 2014 
14. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
15. Kronika obce 
16. Požární řád obce 
17. Žádost o vybudování propusti na silnici na čtvrtích 
18. Různé 
Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/10/2014 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení byla splněna. 

3. Návrh změny Územního plánu Oudoleň 
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Veřejné  projednání  návrhu  změny  č. 1  Územního plánu Oudoleň se uskuteční ve středu 
24.  9. 2014 od 16:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Oudoleň. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

4. Zpráva kontrolního výboru 
Zastupitelstvo projednalo Zápis z jednání kontrolního výboru. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Zápis z jednání kontrolního výboru, starosta obce doplní 
požadované informace k projektu "Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění 
nakládání s odpady – Obec Oudoleň“. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/10/2014 bylo schváleno. 

5. TJ Sokol Oudoleň - žádost o příspěvek 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí TJ Sokol Oudoleň o finanční příspěvek na 
autobusový zájezd do Milovic do zábavného parku Mirakulum, který proběhne 27. 9. 
2014. Na tento zájezd se přihlásilo 32 zájemců.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek TJ Sokol Oudoleň na dopravu na zájezd od Milovic 
dne 27. 9. 2014 ve výši  4.000,- Kč.  
Výsledek hlasování: Pro:  6  Proti: 1  Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 3/10/2014 bylo schváleno. 

6. Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Oudoleň 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Dodatkem č. 4 ke Zřizovací listině ze dne 25. 10. 2002 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Tento dodatek 
zřizovací listiny upravuje zapůjčení části budovy čp. 123 a pozemků u čp. 123 
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Oudoleň. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině ze dne 25. 10. 2002 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/10/2014 bylo schváleno. 

7. Smlouva o budoucí směnné smlouvě s ing. Jiřím Konfrštem 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o budoucí směnné smlouvě. Směnná 
smlouva bude uzavřena pouze v případě realizace projektu na řešení odklonu povrchových 
vod od čp. 28 v Oudoleni do pěti let od podepsání smlouvy o budoucí směnné smlouvě. 
Obec by nehradila žádné náklady spojené s tímto projektem.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí směnné smlouvě s ing. Jiřím Konfrštem a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5/10/2014 bylo schváleno. 

8. Rozpočtový výhled 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým výhledem obce 2015 - 2018. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled Obce Oudoleň 2015 - 2018. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/10/2014 bylo schváleno. 

9. Rozpočtové změny 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými změnami č. 6/2014 a č. 7/2014. 
Rozpočtové změny se týkají dotace na akce Zateplení objektu čp. 123 a výměna zdroje 
tepla za nízkoemisní a akce Zateplení objektu čp. 131 a výměna zdroje tepla za 
nízkoemisní.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové změny č. 6/2014 a č. 7/2014. 
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/10/2014 bylo schváleno. 

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

Poštovní spořitelna    301 499,19 
ČSOB a.s.    844 288,43 
Česká spořitelna a.s.        4 898,- 
Česká národní banka 1 715 725,13 
Celkem 2 866 410,75 

 
z toho peněžní záruky činí 464 138,- Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk 
činí 2 402 272,75  Kč. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

11. Dopravní zrcadla 
Zastupitelstvo projednalo umístění a cenové nabídky dopravních zrcadel. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nákup a umístění 2 ks dopravních zrcadel od firmy BÁRTEK 
ROZHLASY s.r.o. Prah, 1 ks bude umístěn naproti výjezdu od čp. 82 a další naproti čp. 
38.  
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8/10/2014 bylo schváleno. 

12. Úprava vchodu u OÚ 
Zastupitelstvo projednalo úpravu vchodu u obecního úřadu.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zastřešení schodů k obecnímu úřadu.   
Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9/10/2014 bylo schváleno. 
 
Paní Marie Antlová odchází ze zasedání. 

13. Nesplněné úkoly 2010 - 2014 
Zastupitelstvo projednalo nesplněné úkoly za období 2010 - 2014:  
2011: 
− 20. 1. 2011 – nebyla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na projekt   
     Lesopark - důvod: vysoké náklady na terénní úpravy 
− 26. 5. 2011 - provést nákup a dosypání mulčovací kůry a případné dosázení 
 zeleně - bude provedeno  

2012: 
− 26. 4. 2012 - provést opravu splavu v horní části obce pod čekárnou (dne 18. 10. 2012    
     se zjišťovala možnost požádat o dotaci, tůně nejsou zaměřeny, nelze žádat o dotaci),  
 bude provedeno na náklady obce 
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2013: 
− 16. 5. 2013 - prodej pozemku p. č. st. 253 v k. ú. Oudoleň, žádost byla konzultována 
 na katastrálním úřadě, v současné době nelze řešit, bude možné  řešit  spíše  v  roce  
 2014  po  změně  občanského  zákona  –  starosta  zjistí  na  katastrálním úřadě 
− 4. 7. 2014 - oprava schůdků od cesty k hasičské klubovně - bude  provedeno 
− 4. 7. 2013 - umístění dopravního zrcadla u výjezdu z čp. 82 – řešeno 18.9.2014 
− 17. 10. 2013 - nákup nových propagačních předmětů - bude provedeno 
− 17. 10. 2013 - vysazení nových tújí u montované haly - bude provedeno 
− 2/8/2013 - 14. 11. 2013 - obec uložila občanu vysazení 200 ks stromků v obecním lese 
–  bude provedeno - organizaci zajistí Václav Augustin, Zdeněk Benc 

2014: 
− 15. 5. 2014 - výběr vhodných míst pro novu výsadbu zeleně v obci - bude provedeno. 
− 26. 6. 2014 - vyřešit parkování u čp. 104 – je v jednání, podána žádost na Kraji 
 Vysočina a na Městském úřadu v Chotěboři, zajistí starosta 
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

14. Kronika obce 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem v Obecní kronice za rok 2013. Zastupitelstvo 
projednalo odměnu kronikáři obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zápis v Obecní kronice za rok 2013 a odměnu kronikáři obce.  
Výsledek hlasování: Pro:  7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10/10/2014 bylo schváleno. 

15. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na akci Stavební 
úpravy kaple v Oudoleni. S firmami byly podepsány Smlouvy o dílo. Firma Kamarád 
provede nátěr střechy co nejdříve, vzhledem k počasí, firma Svoboda začne stavební práce 
na konci zář´- začátkem října.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, iden. 
č. EIS: 117D81500308, název akce: Stavební úpravy kaple v Oudoleni. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11/10/2014 bylo schváleno. 

16. Požární řád obce 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Požárním řádem obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 Požární řád Obce 
Oudoleň.  
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 12/10/2014 bylo schváleno. 

17. Žádost o vybudování propusti na silnici na čtvrtích 
Žádatel požádal o vybudování propusti o délce cca 50 cm na silnici na Ćtvrtích mezi čp. 
117 a čp. 66 z důvodu zaplavování domu čp. 117 při záplavových deštích. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje vybudování propusti o délce cca 50 cm na silnici na čtvrtích 
mezi čp. 117 a čp. 66. 
Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 13/10/2014 bylo schváleno. 
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18. Různé 
− z důvodu zajištění větrání kapličky v letních měsících bude vchod kapličky osazen 

ozdobnou mříží 
− v průběžných výsledcích krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2014 - obce do 500 

obyvatel se umístila naše obec na 108. místě z celkového počtu 513 obcí 
− zastupitelstvo bylo seznámeno s děkovným dopisem za opravu místní komunikace 
− hasiči byli seznámeni s návodem na užívání a údržbu ocelových venkovních 

protipožárních vrat u hasičské zbrojnice 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
              

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:29 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  18. 9. 2014.  
 
 
 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne  18. 9. 2014 
 
 

          ..............................................   dne  18. 9. 2014 
 
 

Starosta:                   ..............................................   dne  18. 9. 2014 
 
 
 
Razítko obce: 


