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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 29. 4. 2015 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.05 

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 9 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 dotaci z programu Infrastruktura ICT 2015 

4. Oběh účetních dokladů, směrnice o finanční kontrole 

5. Rozpočtová změna č. 1/2015 a č. 2/2015 

Výsledek hlasování:   Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/5/2015 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Žádost o dotaci z programu Infrastruktura ICT 2015 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  s grantovým programem Kraje Vysočina Infrastruktura 

ICT 2015. 
 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z grantového programu Kraje Vysočina 

Infrastruktura 2015 na projekt "Rozvoj ICT v obci Oudoleň". Obsahem projektu je 

zřízení vysokorychlostní optické sítě navazující na krajskou páteční síť ROMANet a 

metropolitní síť Podoubraví. 

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

 Usnesení č. 2/5/2015 bylo schváleno. 

 

4. Oběh účetních dokladů, směrnice o finanční kontrole 
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 Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  s návrhem nového znění Oběhu účetních dokladů a 

Směrnicí o finanční kontrole. Směrnice byla doplněna o nového zaměstnance obce.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 1. 5. 2015 Oběh účetních dokladů Obce 

Oudoleň a Směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů. 

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

 Usnesení č. 3/5/2015 bylo schváleno. 

5. Rozpočtová změna č. 1/2015 a č. 2/2015 

 Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  s Rozpočtovou změnou č. 1/2015, která se týká 

poplatku Městu Chotěboř ve výši 130 Kč za změny v evidenci obyvatel. Dále bylo 

seznámeno s Rozpočtovou změnou č. 2/2015, týkající se rozúčtování nákladu na 

Zateplení čp. 131 dle účelových znaků.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 1/2015 a schvaluje Rozpočtovou 

změnu č. 2/2015.  

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

 Usnesení č. 4/5/2015 bylo schváleno. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 19.30  hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  29. 4. 2015.  
 

 

 

Ověřovatelé:              ..............................................   dne  29. 4. 2015 

 

 

             ..............................................   dne  29. 4. 2015 

 

 

Starosta:                    ..............................................   dne  29. 4. 2015 

 

 

 

 

Razítko obce: 


