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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 15. 1. 2015 
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.05 
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: Mgr. Vlastu Bruknerovou a Irenu 
Milichovskou, 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. Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku 
4. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2014 
5. Program obnovy venkova Vysočiny 2015 
6. Obecní knihovna - Knihovní řád 
7. Termíny zasedání zastupitelstva obce 
8. Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku 
9. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 
10. Záměr výpůjčky majetku obce č. 1/2015 
11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
12. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 
13. Žádost o příspěvek na opravu čp. 20 
14. Převod čerpání úvěru 
15. Různé 
Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/1/2015 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 2/13/2014: 
Zastupitelstvo neschvaluje pokácení 1 ks  javoru  a  1 ks dubu  na  pozemku p. č. 648/1 
a 1 ks lípy na pozemku p. č. 648/45. 
Žadatel nesouhlasí s rozhodnutím zastupitelstva o zamítnutí pokácení dubu na pozemku 
obce č. 648/1 v k. ú. Oudoleň z důvodu bezpečnosti silničního provozu. A dále 
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nesouhlasí s posouzením stavu stromu znalcem z důvodu, že z tohoto stromu neustále 
padají suché větve.   
Bude provedeno ošetření stromu a vyřezání suchých větví.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.    
 
Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 
 
Zastupitelstvo na příštím zasedání projedná žádost o ošetření lípy na obecním pozemku 
p. č. 113 v k. ú. Oudoleň, po jednání se žadateli.   
Starosta projednal s žadateli  doporučení  znalce  na pokácení lípy na obecním pozemku 
p. č. 113 v k. ú. Oudoleň, výše uvedení souhlasí s pokácením. Pokácení bude provedeno 
firmou Kamarád Staré Ransko. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

3.  Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku 
Zastupitelstvo projednalo žádost, o pokácení 3 ks borovic na pozemku p. č. 152/2 v k. ú. 
Oudoleň z  důvodu  nepořádku  na  komunikaci a přilehlých pozemcích a zanášení okapů 
u čp. 64.  
Šetřením  bylo  zjištěno,  že  se  žádost  týká  borovic  na obecním pozemku p. č. 152/60 
v k. ú. Oudoleň.   

 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo neschvaluje pokácení 3 ks borovic na  pozemku p. č. 152/60 v k. ú. 
 Oudoleň. Kácení a výsadba v oblasti Čtvrtí bude řešena na jaře letošního roku.  
 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 2/1/2015 bylo schváleno. 

 
4. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2014 
 Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  záměrem  prodloužit  pronájem  pozemku p. č. 73, 

vodní plocha o výměře 874 m2 (rybník "U Slámů") na dobu od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2018. 
Výše nájmu zůstává nezměněna, tj. 1166,- Kč/rok. 

 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem pozemku p. č. 73, vodní plocha o výměře 

874 m2 (rybník "U Slámů") na dobu od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2018. Výše nájmu zůstává 
nezměněna, tj. 1166,- Kč/rok. 

 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 3/1/2015 bylo schváleno. 

5. Program obnovy venkova Vysočiny 2015 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktualizací zásad POVV.  
 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje v rámci žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 

provést opravu místní komunikace p. č. 648/197 v k. ú. Oudoleň. Dále bude provedena 
oprava místní komunikace k čp. 80 a část příjezdové komunikace k mostku u čp. 3 a 
část příjezdové komunikace k čp. 12.  

 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 4/1/2015 bylo schváleno. 
 
6. Obecní knihovna - knihovní řád 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s Knihovním řádem Obecní knihovny v Oudoleni, včetně 

příloh: Směrnice o ochraně osobních údajů v Obecní knihovně Oudoleň a Ceníku 
placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Oudoleni. V rámci Knihovního řádu bylo 
na základě ohlasů z řad čtenářů zvýšen roční čtenářský poplatek z 30 Kč na 50 Kč.  



3 
 

 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny v Oudoleni, včetně příloh 

Směrnice o ochraně osobních údajů v Obecní knihovně Oudoleň a Ceníku placených 
služeb a poplatků Obecní knihovny v Oudoleni, s účinností od 1. 1. 2015. 

 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 5/1/2015  bylo schváleno. 
 
7. Termíny zasedání zastupitelstva obce 
 Zastupitelstvo projednalo termíny konání zastupitelstva obce v roce 2015. Zasedání 

zastupitelstva obce se bude konat vždy třetí čtvrtek v měsíci. V měsících únor – duben 
bude zasedání začínat v 17.00 hodin, v měsících duben – červen v 18.00 hodin, případná 
změna bude včas oznámena.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    
 
8. Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku 

Zastupitelstvo  projednalo  pokácení  1  ks  olše,  1  ks  javoru a 1 ks jasanu na pozemku 
p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň.. 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje  pokácení 1 ks olše, 1 ks   javoru a 1 ks  jasanu  na  pozemku 
p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň. 

 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 6/1/2015 bylo schváleno. 

9. Obecně závazná vyhláška obce Oudoleň č. 1/2015 
 Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  s  návrhem  Obecně  závazné  vyhlášky  obce  Oudoleň 

č. 1/2015.  
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 1/2015 o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Oudoleň. 

 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 7/1/2015 bylo schváleno. 
 
10. Záměr výpůjčky majetku obce č. 1/2015 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem "Smlouvy zakládající právo provést stavbu a 

smlouvy o výpůjčce" s Krajem Vysočina. Smlouva se týká akce "III/3508 Jitkov - most 
ev. č. 3508/2" (oprava mostu za křižovatkou Oudoleň - Cibotín směrem na Havlíčkovu 
Borovou). Na základě této smlouvy obec půjčuje Kraji Vysočina část pozemku p. č. 
776/45 o výměře 179 m2 v k. ú. Oudoleň za účelem realizace výše uvedené stavby a 
současně dává souhlas s provedením dočasného odnětí části pozemku o výměře 112 m2 a 
trvalého odnětí části pozemku o výměře 67 m2 ze zemědělského půdního fondu a 
provedení dočasného záboru části pozemku p. č. 776/45 o výměře 112 m2 a provedení 
trvalého záboru části pozemku p. č. 776/45 o výměře 67 m2 v k. ú. Oudoleň. 

 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Krajem Vysočina, Jihlava "Smlouvu zakládající 

právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce", týkající se akce "III/3508 Jitkov - most ev. 
č. 3508/2".  

 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 8/1/2015 bylo schváleno. 
 
11. Stav peněžních prostředků na účtech 
 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 
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Poštovní spořitelna    183 145,22 

ČSOB a.s.    355 590,05 

Česká spořitelna a.s.      27 127,34 

Česká národní banka    592 498,44 

Celkem 1  158 361,05 

 
 z toho peněžní záruky činí 464 138,- Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk 

činí 694 223,05  Kč. 
 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

12. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se Smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci 

uzavřenou se společností Havlíčkův kraj o.p.s. 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřenou se 

společností Havlíčkův kraj o.p.s. 
 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 9/1/2015 bylo schváleno. 

13. Žádost o příspěvek na opravu čp. 20 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o příspěvek na opravu střechy venkovské 

usedlosti čp. 20 ve výši 10% tj. 23 280 Kč z celkové částky 232 808 Kč. 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje podíl obce ve výši 10% tj. 23 280 Kč z celkové částky 232 808 

Kč na opravu střechy venkovské usedlosti čp. 20 v Oudoleni. 
 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 10/1/2015 bylo schváleno. 

14. Převod čerpání úvěru 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s Dodatkem smlouvy o úvěru od České spořitelny, 

dodatek se týká převodu nevyčerpaných peněžních prostředků z úvěru na rok 2015.  
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou a.s., 

dodatek se týká převodu nevyčerpaných peněžních prostředků na rok 2015. 
 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 11/1/2015 bylo schváleno. 

15. Různé 
− bylo řešeno topení v kulturním domě 
− zajištění telefonního spojení v mateřské škole a ve školní kuchyni bude řešeno 

mobilními telefony 
− obec se i v letošním roce zapojí do akce Čistá Vysočina 
− budou osloveny jednotlivé organizace obce o nahlášení využívání kulturního domu  
− zkušebně budou zasílány formou SMS zprávy o tiché vzpomínce na zemřelého 

občana, dále bude postupováno dle ohlasů občanů 
− obec přispěje částkou 1 000 Kč na pořádání Dětského karnevalu 
− byla projednána organizace Slavnostního otevření kulturního domu dne 24. 1. 2015 



5 
 

− dne 15. 3. 2015 se bude v kulturním domě konat divadelní představení ochotnické 
společnosti JenTak Havlíčkova Borová „Když se zhasne…“. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:30 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  15. 1. 2015.  
 
 
 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne  15. 1. 2015 
 
 
 
             ..............................................   dne  15. 1. 2015 
 
 
 
Starosta:                   ..............................................   dne  15. 1. 2015 
 
 
 
 
Razítko obce: 


