Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 11. 12. 2015
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.30
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 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Slámu a Vlastu Bruknerovou,
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. Kontrola usnesení
3. Pronájem nebytových prostor v KD
4. Odborná příprava preventivní požární hlídky
5. Žádost o prodej pozemků a zemědělské stavby
6. Kontrolní a finanční výbor, kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň
7. Stav peněžních prostředků na účtech obce
8. Strategický plán rozvoje obce Oudoleň
9. Rozpočet na rok 2016
10. Rozpočtová změna č. 8/2015 a č. 9/2015
11. Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/11/2015 bylo schváleno.

2.

Kontrola usnesení:
Usnesení č. 5/10/2015:
Zastupitelstvo schvaluje provozovat poštu v Oudoleni od 1. 4. 2016 formou Pošty
Partner.
V pondělí 7. 12. 2015 proběhla další schůzka se zástupci České pošty. Pošta Partner bude
v naší obci provozována od 1. 5. 2016. Hodiny pro veřejnost zůstávají ve výši 15 hodin
týdně, dalších 5 hodin činí příprava.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3.

Pronájem nebytových prostor KD
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Zastupitelstvo projednalo žádost M. Š. o prodloužení pronájmu nebytových prostor místnosti v I. patře Kulturního domu v Oudoleni čp. 131 v k. ú. Oudoleň.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronajmout M. Š. nebytové prostory - místnost v I. patře
Kulturního domu v Oudoleni čp. 131 v k. ú. Oudoleň do 31. 12. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/11/2015 bylo schváleno.
4.

Odborná příprava preventivní požární hlídky
Zastupitelstvo bylo proškoleno jako preventivní požární hlídka pro akce, kterých se
zúčastňuje více než 200 osob.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Blanka Zvolánková.

5.

Žádost o prodej pozemků a zemědělské stavby
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí J. K. o odkoupení parcely č. 137 v k. ú.
Oudoleň o výměře 236 m2.
Zastupitelstvo projednalo žádost I. B. 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku p. č. st. 137 a zemědělské stavby na tomto
pozemku stojící.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/11/2015 bylo schváleno.

6.

Kontrolní a finanční výbor, kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň
Zastupitelstvo projednalo:
 Protokol o výsledku kontroly hospodaření Obce Oudoleň za období od 1. 5. do 30. 11.
2015 - nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními
prostředky.
 Zápis z jednání kontrolního výboru - při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
 Protokol z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň za období 1. 11. 2014 - 20. 11.
2015 - nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními
prostředky od zřizovatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
 Protokol o výsledku kontroly hospodaření Obce Oudoleň
 Zápis z jednání kontrolního výboru
 Protokol z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/11/2015 bylo schváleno.

7.

Stav peněžních prostředků na účtech
K dnešnímu dni má obec na účtech celkem:
Poštovní spořitelna
317 013,63
ČSOB a.s.

1 430 002,42
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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.
8.

Strategický plán rozvoje obce Oudoleň
Zastupitelstvo projednalo návrh Strategického plánu rozvoje obce Oudoleň na období
2016 - 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Strategický plán rozvoje obce Oudoleň na období 2016 - 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/11/2015 bylo schváleno.

9.

Rozpočet na rok 2016
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Oudoleň na rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/11/2015 bylo schváleno.

10. Rozpočtová změna č. 8/2015 a č. 9/2015
Zastupitelstvo projednalo Rozpočtovou změnu č. 8/2015 a č. 9/2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 8/2015 a schvaluje Rozpočtovou
změnu č. 9/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/11/2015 bylo schváleno.
11. Různé
Zastupitelstvo projednalo:
- organizaci Obecního plesu dne 26. 12. 2015.
 žádost Městyse Havlíčkova Borová o ceny do tomboly na Obecní a školní ples, který
se bude konat 9.1. 2016 v Havlíčkově Borové.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 12. 2015.
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Ověřovatelé:

Starosta:

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

dne 11. 12. 2015

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

dne 11. 12. 2015

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

dne 11. 12. 2015

Razítko obce:
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