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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 19. 11. 2015 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.01 

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 Marii Antlovou, 

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.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bude jednat dle schváleného programu zasedání:  

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

4. Žádost o poskytnutí dotace - TJ Sokol Oudoleň 

5. Představení Projektu Pošta Partner 

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

7. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor 

8. Žádost o prodej pozemků a zemědělské stavby 

9. Cenová nabídka na úpravu okolo rybníků 

10. Plán inventur k 31. 12. 2015 

11. Rozpočtová změna č. 7/2015 

12. Kontrolní a finanční výbor, kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

13. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

14. Návrh rozpočtu na rok 2016 

15. Strategický plán rozvoje obce Oudoleň 

16. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/10/2015 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

 Usnesení č. 6/8/2015: 

Zastupitelstvo schvaluje zápis z jednání kontrolního výboru. O pokácení borovic 

rozhodne zastupitelstvo na příštím zasedání. 

O pokácení borovic požádal majitel pozemku. Borovice jsou pokácené. 
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Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

 Usnesení č. 2/9/2015: 

 Zastupitelstvo schvaluje objednat u firmy GEONOVA, s. r. o., Havlíčkův Brod 

zaměření obecního vodovodu. 

 V současné době probíhá v obci zaměřování obecního vodovodu. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Usnesení č. 3/9/2015: 

Zastupitelstvo schvaluje směnu části obecního pozemku p. č. 114/13, orná půda, o 

výměře asi 12 m
2
 a p. č. 112/4, ostatní plocha, o výměře asi 595 m

2
 za část pozemku 

žadatele p. č. 638/1, orná půda, o výměře 607 m
2
 v k. ú. Oudoleň. Žadatel zajistí, za 

účasti zástupce obce, zaměření pozemků a zajistí a uhradí veškeré náklady spojené se 

směnou pozemků. 

Pozemky určené ke směně byly zaměřeny.  

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje na základě geometrického plánu č. 374-84/2015  

vypracovaného firmou Ing. Dagmar Olišarová, Koželská 205, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, směnu pozemku obce p. č. 112/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 478 m
2
 

a pozemku p. č. 114/15, orná půda, o výměře 13 m
2
 za pozemek žadatele p. č. 638/8, 

orná půda, o výměře 491 m
2
. 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/10/2015 bylo schváleno. 
 

 Usnesení č. 4/9/2015: 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z "Operačního programu Zaměstnanost" na 

projekt "Zřízení školního klubu" v půdních prostorách obecního úřadu. Projekt 

obsahuje stavební práce, vybavení nábytkem a mzdové prostředky na provoz. 

 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku, variantu - Komplet, od firmy EUROGRANT 

Consulting, s. r. o., Žďár nad Sázavou na zpracování žádosti o dotaci na projekt 

"Zřízení školního klubu". 

 Obec podala žádost o dotaci z "Operačního programu Zaměstnanost" na projekt "Zřízení 

dětského klubu a příměstského tábora Oudoleň". O získání dotace nebo zamítnutí žádosti 

se obec dozví nejdříve v měsících únor - březen 2016. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

 Usnesení č. 5/9/2015: 

 Zastupitelstvo schvaluje nahradit hlášení místního rozhlasu zasíláním zpráv formou 

SMS od 1. 11. 2015. A  dále  schvaluje  oslovit firmu OK COMP, s. r. o., a firmu 

COPROSYS-Leonet, s. r. o.,  se žádostí o cenovou nabídku. 

 Firma OK COMP, s. r. o., zaslala nabídku ve výši 3 600 Kč + 350 Kč/měsíc, firma 

COPROSYS-Leonet, s. r. o., zaslala nabídku ve výši 3 630 Kč + 363 Kč/měsíc. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy OK COMP, s. r. o., Ždírec nad Doubravou. 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/10/2015 bylo schváleno. 
 

 Usnesení č. 7/9/2015: 

 Zastupitelstvo schvaluje Výzvu k výběrovému řízení na projekt "Rozvoj ICT v obci 

Oudoleň". Výzva je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo stanoví hodnotící komisi ve 
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složení: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, Pavel Sláma a náhradníci ve složení: 

Irena Milichovská, Mgr. Vlasta Bruknerová, Mgr. Vladimíra Stehnová. 

 Do výběrového řízení se přihlásila firma COPROSYS-Leonet, s. r. o., Chotěboř a firma 

Siconet, a. s., Praha 4 - Chodov. Firma Siconet, a. s., byla z řízení vyřazena z těchto 

důvodů: Obálka s nabídkou nebyla na přelepu označena razítkem. V nabídce chyběly 

technické kvalifikační předpoklady a technický popis. Hodnotící komise vybrala nabídku 

firmy COPROSYS-Leonet, s. r. o., s nabídkovou cenou 498 tis. Kč včetně DPH.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

 Usnesení č. 8/9/2015: 

 Zastupitelstvo schvaluje odstranění dveří a vybourání zárubní mezi třídami v Mateřské 

škole Oudoleň. 

 Odstranění dveří a vybourání zárubní mezi třídami v mateřské škole provedl pan Jiří 

Slejška a pan Babák. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

3. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení 3 ks smrku pichlavého na pozemku 

p. č. 60/1 v k. ú. Oudoleň z důvodu narušené stability a možnosti ohrožení majetku a 

zdraví osob. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4. Žádost o poskytnutí dotace - TJ Sokol Oudoleň 

Zastupitelstvo opětovně projednalo žádost TJ Sokol Oudoleň o poskytnutí dotace ve výši 

3 tis. Kč na nákup pomůcek na cvičení.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje poskytnout TJ Sokol Oudoleň dotaci ve výši 3 tis. Kč na nákup 

pomůcek na cvičení s dětmi. 

 Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/10/2015 bylo schváleno. 

5. Představení Projektu Pošta Partner 

Zastupitelstvo projednalo nabídku České pošty na změnu způsobu obsluhy pošty v 

Oudoleni od 1. 4. 2016 formou Pošty Partner. Zůstal by zachován stávající rozsah 

bankovních služeb, hodiny pro veřejnost by byly minimálně 15 hodin/týdně.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje provozovat poštu v Oudoleni od 1. 4. 2016 formou Pošty 

Partner.  

 Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 5/10/2015 bylo schváleno. 

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Výše poplatku se nemění.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů.  

 Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 6/10/2015 bylo schváleno. 
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7. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor 

Zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor 

uzavřenou s firmou AUVICO, s. r. o., Havlíčkův Brod. Dodatek řeší úhradu za topení v 

pohostinství v kulturním domě.  

Zastupitelstvo projednalo stížnosti na provoz pohostinství. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor 

uzavřenou dne 25. 2. 2008 s firmou AUVICO, s. r. o., Havlíčkův Brod. 

 Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7/10/2015 bylo schváleno. 

 

8. Žádost o prodej pozemků a zemědělské stavby 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej pozemku p. č. st. 137 a zemědělské 

stavby na tomto pozemku stojící, které má žadatel v pronájmu, z důvodu nutné investice 

do střechy stavby a dalších úprav, a dále o prodej části pozemku p. č. 38/6 a pozemku p. 

č. 648/92 v k. ú. Oudoleň z důvodu zajištění manipulační plochy a příjezdové cesty. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí, bude vyvěšen záměr prodeje a bude projednáno na 

příštím zasedání. 

 

9. Cenová nabídka na úpravu okolo rybníků 

Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku firmy Matějka, Ždírec nad Doubravou na: 

- zatrubnění kanalizace u rybníka "U Slámů" ve výši 43 tis. Kč 

- zatrubnění přívodu vody do rybníka "U Stejskalů" ve výši 24 tis. Kč.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

10. Plán inventur k 31. 12. 2015 

Zastupitelstvo projednalo Plán inventur na rok 2015.   

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur na rok 2015. 

 Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8/10/2015 bylo schváleno. 

 

11. Rozpočtová změna č. 7/2015 

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtovou změnu č. 7/2015 - navýšení příjmů o částku 400 

tis. Kč - příjem dotace na dětská hřiště od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a výdaje o 

částku ve výši 359 819 Kč - výdaj na opravu místní komunikace v rámci projektu POVV 

2015.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 7/2015.  

 Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 9/10/2015 bylo schváleno. 

 

12. Kontrolní a finanční výbor, kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

Předsedající připomněl předsedům kontrolního a finančního výboru na vhodnost 

provedení kontrol do příštího zasedání. Předsedající dále pověřuje Petra Zvolánka, Bc. 

provedením kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 

13. Stav peněžních prostředků na účtech 

 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 
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Poštovní spořitelna      317 013,63 

ČSOB a.s.   1 430 002,42 

Česká spořitelna a.s.        47 586,75 

Česká národní banka      717 541,78 

Celkem   2 512 144,58 

 

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

2 048 006,58 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

14. Návrh rozpočtu na rok 2016 

 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2016.  

 Plánované akce v roce 2016: 

- oprava komunikace k čp. 119, 129, 46, 114 a oprava mostu u čp. 119 

- vodovod - projekt 

- kanalizace - projekt 

- školní klub - stavební práce 

- kulturní dům - oprava schodů 

- veřejné osvětlení - rozšíření počtu sloupů osvětlení (POVV 2016) 

- stavební parcely - projekt 

 Zastupitelstvo bere na vědomí, návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a znovu 

projednán na příštím zasedání.  

 

15. Strategický plán rozvoje obce Oudoleň 

 Zastupitelstvo pověřuje předsedkyni výboru pro rozvoj obce Marii Antlovou provedením 

aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Oudoleň.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo pověřuje předsedkyni výboru pro rozvoj obce Marii Antlovou 

provedením aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Oudoleň. 

 Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 10/10/2015 bylo schváleno. 

16. Různé 

- Zastupitelstvo projednalo organizaci Obecního plesu dne 26. 12. 2015. 

- Zastupitelstvo bylo seznámeno s poděkováním Českého svazu včelařů, o. s., 

Havlíčkova Borová za finanční příspěvek na nákup ovocných stromků a keřů.   

- Zastupitelstvo projednalo termín konání příštího zasedání obce – v pátek 11. 12. 2015 

v 16.30 hodin.  

- Předsedající seznámil zastupitelstvo s informacemi MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 21.29 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
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Zápis byl vyhotoven dne:  19. 11. 2015.  

 

 

Ověřovatelé:              ..............................................   dne  19. 11. 2015 

 

 

             ..............................................   dne  19. 11. 2015 

 

 

Starosta:                    ..............................................   dne  19. 11. 2015 

 

 

Razítko obce: 


