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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 19. 3. 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 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné.  

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Petra Zvolánka, Bc. 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.  

  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 vytvoření Dodatku ke smlouvě na bezplatný odběr vody v čp. 19 

4. Žádost o prodej části pozemku u čp. 114 

5. Žádost o zpevnění obecní cesty k čp. 126 

6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny 

Havlíčkův kraj na období 2014 - 2020 

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

8. Oprava povrchu komunikace č. III/3507 

9. Myslivecké sdružení Oudoleň - sídlo 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Podmínky pronájmu kulturního domu 

12. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 

13. Inventarizační zpráva za rok 2014 

14. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/3/2015 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

3. Žádost o vytvoření dodatku ke smlouvě na bezplatný odběr vody v čp. 19 

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

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

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

 Návrh usnesení: 
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 Zastupitelstvo schvaluje dodržet smlouvu sepsanou na odběr vody zdarma na čp. 19 do 

roku 2020.   

 Výsledek hlasování: Pro:  5  Proti: 0  Zdrželi se: Václav Augustin, Marie Antlová, 

Petr Zvolánek Bc., Irena Milichovská. 

 Usnesení č. 2/3/2015 bylo schváleno. 

 

4. Záměr o prodej části pozemku u čp. 114 

 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
. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 728/1 a p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň 

o celkové výměře asi 150 m2 z důvodu stavby rekreační chatky.  

 Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, Mgr. 

Vladimíra Stehnová, Irena Milichovská, Petr Zvolánek Bc., Marie Antlová, Václav 

Augustin, Mgr. Vlasta Bruknerová, Pavel Sláma Zdrželi se: 0 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

5. Záměr o zpevnění obecní cesty k čp. 126 

 Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí o zpevnění obecní příjezdové cesty k 

rodinnému domu čp. 126 z důvodu sesouvání břehu. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje úpravu vjezdu k čp. 126. 

 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 4/3/2015 bylo schváleno. 

6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův 

kraj na období 2014 - 2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území 

Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2014 - 2020. Na valné hromadě byly do 

spolku MAS Havlíčkův kraj přijaty 3 další obce: Sazomín, Polnička a Žďár nad Sázavou. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 

7. 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. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s firmou Recycling-kovové odpady a.s. Smlouvu 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 

 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 5/3/2015 bylo schváleno. 

8. Oprava povrchu komunikace č. III/3507 

 V době od 13. 4. do 31. 7. 2015 bude provedena oprava povrchu komunikace č. III/3507 

v úseku Havlíčkova Borová - křižovatka I/34. Při jednání na Městském úřadě v Chotěboři 

se podařilo dosáhnout toho, aby přes obec Oudoleň byla vedena objízdná trasa pouze pro 

vozidla do 3,5 t. 



3 

 

 Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se žádostí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny o 

pokácení 2 ks jeřábů a 3 ks javorů na opravovaném úseku komunikace č. III/3507. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 

9. Myslivecké sdružení Oudoleň - sídlo 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Mysliveckého sdružení Oudoleň o umístění 

sídla MS Oudoleň do budovy kulturního domu čp. 131 a se žádostí o finanční příspěvek 

na tombolu na myslivecký ples dne 28. 3. 2015. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje umístění sídla Mysliveckého sdružení Oudoleň do budovy čp. 

131 v Oudoleni a dále schvaluje věnovat do tomboly věcné dary. 

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

 Usnesení č. 6/3/2015 bylo schváleno. 

10. Stav peněžních prostředků na účtech 

 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Poštovní spořitelna    200 082,30   

ČSOB a.s.    203 608,32 

Česká spořitelna a.s.      58 268,56 

Česká národní banka    592 488,44 

Celkem 1 054 447,62 

 

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

činí 590 309,62 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

  

11. Podmínky pronájmu kulturního domu 

 Zastupitelstvo projednalo podmínky pronájmu kulturního domu. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje pronájem KD pro jednodenní akci ve výši 4 000 Kč bez DPH 

pro cizí organizace, ostatní akce budou řešeny individuálně. 

 Výsledek hlasování: Pro:  9 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 7/3/2015 bylo schváleno. 

12. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 

 Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Oudoleň. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Oudoleň za 

rok 2014. 

 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 8/3/2015 bylo schváleno. 

13. Inventarizační zpráva za rok 2014 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s Inventarizační zprávou za rok 2014. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2014. 

 Výsledek hlasování: Pro:  9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 9/3/2015 bylo schváleno. 
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14. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

 s akcí Čistá Vysočina 2015, která proběhne v naší obci v sobotu 11. 4. 2015 

 s umístěním kontejneru na velkoobjemový  odpad  u  kulturního  domu  ve  dnech 

10. - 12. 4. 2015 

 se svozem železného šrotu v pátek 17. 4. 2015 

 s objednáním tašek na třídění odpadů, spoluúčast obce bude činit 42,30 Kč za jednu 

sadu tašek na tříděný odpad. Tašky budou k dodány obci asi v měsíci červnu.  

 s průběhem povolení vyčištění potoka u čp. 55. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve  20.05 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  19. 3. 2015.  

 

 

 

 

 

 
 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne  19. 3. 2015 

 

 

 

             ..............................................   dne  19. 3. 2015 

 

 

 

Starosta:                   ..............................................   dne  19. 3. 2015 

 

 

 

 

Razítko obce: 


