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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 19. 2. 2015 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.04 

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 Mgr. Vlastu Bruknerovou, 

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. Jednací řád Zastupitelstva obce Oudoleň 

4. Záměr výpůjčky a trvalého záboru majetku obce č. 2/2015 

5. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 

6. Smlouva s Recycling-kovové odpady a.s. 

7. Žádost o vytvoření Dodatku ke smlouvě 

8. Záměr prodeje majetku obce č. 1/2015 

9. Žádost o dotaci na dětská hřiště 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Žádost o povolení hostování lunaparku na rok 2015 a 2016 

12. Podmínky pronájmu kulturního domu 

13. Prodej traktoru obce 

14. Grantový program Kraje Vysočina 

15. Rozšíření počtu zaměstnanců obecního úřadu 

16. Žádost o vypásání pozemků ovcemi 

17. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/2/2015 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení jsou průběžně plněna. 

 

3. Jednací řád Zastupitelstva obce Oudoleň 

 Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  s návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva obce Oudoleň. 

 Návrh usnesení: 



2 

 

 Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Oudoleň. 

 Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 2/2/2015 bylo schváleno. 

4. Záměr výpůjčky majetku obce č. 2/2015 

 Z důvodu nedodržení termínů pro vyvěšení záměru výpůjčky a záboru majetku obce, 

zastupitelstvo obce opětovně projednalo návrh "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 m
2
 v k. ú. Oudoleň za účelem realizace výše uvedené 

stavby a současně dává souhlas s provedením dočasného odnětí části pozemku o výměře 

112 m
2
 a trvalého odnětí části pozemku o výměře 67 m

2
 ze zemědělského půdního fondu 

a provedení dočasného záboru části pozemku p. č. 776/45 o výměře 112 m
2
 a provedení 

trvalého záboru části pozemku p. č. 776/45 o výměře 67 m
2
 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:  7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 3/2/2015 bylo schváleno. 

 

Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 

5. Obecně závazná vyhláška obce Oudoleň č. 1/2015 

 Z důvodu nedostatků ve vyhlášce schvalované na minulém zasedání zastupitelstvo 

projednalo upravený návrh Obecně závazné vyhlášky obce Oudoleň č. 1/2015. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností dotace na nákup odpadových nádob na bio 

odpad. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo ruší usnesení č. 7/1/2015 ze dne 15. 1. 2015. 

 Zastupitelstvo vydává 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:  8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 4/2/2015 bylo schváleno. 

6. Smlouva s Recycling-kovové odpady a.s. 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o spolupráci při plnění povinností 

vyplývajících z vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a 

způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu s firmou 

Recycling-kovové odpady a.s. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

7. Žádost o vytvoření Dodatku ke smlouvě 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o vytvoření Dodatku ke smlouvě  nebo  nové   

smlouvy, která umožní bezplatné vodné na č. p. 19 na dobu neurčitou z důvodu 

nenávratného poškození vodního zdroje pro čp. 19 při budování požární nádrže.  

 Bude projednáno na příštím zasedání.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

8. Záměr prodeje majetku obce č. 1/2015 
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 Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí o prodej části pozemku p. č. 728/1 a p. č. 

648/45 v k. ú. Oudoleň o celkové výměře asi 150 m
2
 z důvodu stavby rekreační chatky o 

výměře do 50 m
2
. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí, bude řešeno po shlédnutí na místě samém na příštím 

zasedání.  

9. Žádost o dotaci na dětská hřiště 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o dotaci na vybudování dětských hřišť v obci 

Oudoleň z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Vybudování dětských hřišť bylo 

projednáno při schvalování Rozpočtu obce pro rok 2015. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje v rámci programu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR žádost o 

dotaci na vybudování dětských hřišť v obci Oudoleň.  

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

 Usnesení č. 5/2/2015 bylo schváleno. 

 

10. Stav peněžních prostředků na účtech 

 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Poštovní spořitelna    175 188,50   

ČSOB a.s.    356 202,36 

Česká spořitelna a.s.    128 127,34 

Česká národní banka    592 488,44 

Celkem 1 252 006,64 

 

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

činí 787 868,64 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

11. Žádost o povolení hostování lunaparku na rok 2015 a 2016 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o povolení hostování lunaparku na rok 2015 a 

2016 na prostranství za kulturním domem a U Váhy za cenu 10 000 Kč. Na rok 2015 je 

již o hostování lunaparku rozhodnuto, při rozhodování o povolení hostování lunaparku na 

rok 2016 bude k této žádosti přihlédnuto. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    
  

12. Podmínky pronájmu kulturního domu 

 Zastupitelstvo projednalo podmínky pronájmu kulturního domu. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 

13. Prodej traktoru obce 

 Zastupitelstvo projednalo podmínky prodeje obecního traktoru 

 Zastupitelstvo schvaluje prodej traktoru Z 7011. 

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

 Usnesení č. 6/2/2015 bylo schváleno. 

14. Grantový program Kraje Vysočina 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s grantovým programem Kraje Vysočina Sportoviště 

2015, Sportujeme 2015, Bezpečná silnice 2015. 

 Návrh usnesení:  
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 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z grantového programu Kraje Vysočina 

Sportoviště 2015 na úpravu dolního hřiště pro potřeby základní školy – oprava 

oplocení, vybudování doskočiště,  

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

 Usnesení č. 7/2/2015 bylo schváleno. 

 

15. Rozšíření počtu zaměstnanců obecního úřadu 

 Zastupitelstvo projednalo z důvodu neustálého navyšování agendy obecního úřadu 

rozšíření počtu zaměstnanců obecního úřadu o jednoho zaměstnance s pracovním 

úvazkem 0,3. Mzdové prostředky nového zaměstnance budou  hrazeny  přerozdělením 

mzdových  prostředků  schválených pro veřejnou správu v rozpočtu pro rok 2015. 

Mzdové prostředky tedy nebudou navýšeny.  

 S rozšířením počtu zaměstnanců bude také řešena otázka Oudoleňských listů (s přijetím 

nového zaměstnance bude Oudoleňské listy opětovně zpracovávat obecní úřad) a 

zajištění provozu obecního úřadu v úředních dnech i v případě školení nebo dovolené 

jednoho ze zaměstnanců.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo schvaluje rozšíření počtu zaměstnanců obecního úřadu o jednoho 

zaměstnance  s pracovním úvazkem 0,3. 

 Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: Václav Augustin 

 Usnesení č. 8/2/2015 bylo schváleno. 

16. Žádost o vypásání pozemků ovcemi 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodloužení Smlouvy o užívání pozemků. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo  schvaluje  Smlouvu  o   užívání  pozemků  s  účinností  od  17. 4. 2015 

do 16. 4. 2016. 

 Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti: 0  Zdrželi se: Václav Augustin 

 Usnesení č. 9/2/2015 bylo schváleno. 

17. Různé 

 zastupitelstvo bylo seznámeno s využitím sesbíraného textilu firmou TextilEco a.s. 

 zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním Dětského karnevalu. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:04 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  19. 2. 2015. 

 
 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne  19. 2. 2015 

 

             ..............................................   dne  19. 2. 2015 

 

Starosta:                   ..............................................   dne  19. 2. 2015 

 

Razítko obce: 


