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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 16. 4. 2015 
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.15 
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. Vladimíru Stehnovou a Václava 
Augustina,  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. Záměr zřízení věcného břemene č. 1/2015 
4. Záměr prodeje obecního pozemku 
5. Audit nákupu energií 
6. Prodej obecního traktoru 
7. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
8. Nařízení vlády č. 37/2003 
9. Žádost o zpevnění obecní cesty k čp. 114 
10. Služby 
11. Žádost o finanční příspěvek 
12. Různé 
Výsledek hlasování:   Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/4/2015 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení: 
Usnesení jsou průběžně plněna.  

 
3. Záměr zřízení věcného břemene č. 1/2015 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  s návrhem Smlouvy č. 1020000350/131 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a s návrhem Smlouvy č. 1020000350/176 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene se společností E. ON Distribuce, a.s. České 
Budějovice, zastoupenou E. ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice. Obec jako 
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vlastník  podílu  15/710  projednalo záměr  zřízení  věcného  břemene  pro  realizaci 
stavby vedení VVN s názvem "V509 - rekonstrukce vedení": 
− na   pozemku   p.   č.   843/1   v   k.  ú.  Veselíčko  u  Žďáru  nad  Sázavou  vedeného 

u Katastrálního  úřadu  pro  Vysočinu,  Katastrální  pracoviště  Žďár  nad   Sázavou 
na LV č. 171  

− na  pozemku  p. č. 2365/1 v k. ú. Jámy, obec Jámy vedeného u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 282 

Záměr zřízení věcného břemene č. 1/2015 byl vyvěšen na úřední desce od 12. 3. 2015 do 
15. 4. 2015. 

 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje uzavřít se společností E. ON Distribuce, a.s. České Budějovice,  

IČ: 280 85 400, zastoupenou E. ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, IČ: 257 
33 591  Smlouvu č. 1020000350/131 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
Smlouvu č. 1020000350/176 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  

 Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 2/4/2015 bylo schváleno. 
 
4. Záměr prodeje obecního pozemku 
 Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí o prodej části obecního pozemku p. č. 

648/45, který je zastavěn čp. 80. Žadatel před vyvěšením záměru tuto žádost stornoval. 
 Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
5. Audit nákupu energií 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Auditem nákupu energií - vyhodnocením roku 2014. 
Výše úspory, kterou obec získala díky provedené optimalizaci v roce 2013 činí 11 308,- 
Kč.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
6. Prodej obecního traktoru 
 Starosta  obce  otevřel obálky  s nabídkami na odkup obecního traktoru. K 31. 3. 2015 

byly na obecní úřad doručeny 2 nabídky: 
Nabídka č. 1:  
Jméno a příjmení, adresa: J. R., Malá Losenice, 592 11 Velká Losenice   Cena: 140 000 
Kč + DPH 
Nabídka č. 2: 
Jméno a příjmení, adresa:  J. B., Oudoleň, 582 24 Oudoleň   
Cena: 135 000 Kč + DPH 

 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje prodat obecní traktor Zetor  7011 panu J. R., Malá  Losenice, 

592 11 Velká Losenice za cenu 140 000 Kč + DPH.  
 Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti:  0 Zdrželi se: Mgr. Vladimíra Stehnová 
 Usnesení č. 3/4/2015 bylo schváleno. 
 
7. Stav peněžních prostředků na účtech 
 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Poštovní spořitelna    238 492,59   

ČSOB a.s.    576 000,16 
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Česká spořitelna a.s.      60 926,86 

Česká národní banka    423 007,06 

Celkem 1 298 426,67 

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

činí 834 288,67 Kč. 
 Zastupitelstvo bere na vědomí.    
  
8. Nařízení vlády č. 37/2003 
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se změnou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členů zastupitelstev. Touto novelou dochází k navýšení částek měsíčních 
odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstev 
o 3,5% s účinností od 1. 4. 2015.  

 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje zachovat stávající výši měsíčních odměn. 
 Výsledek hlasování: Pro:  9 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 4/4/2015 bylo schváleno. 

9. Žádost o zpevnění obecní cesty k čp. 114 
 Zastupitelstvo projednalo žádost o zpevnění obecní cesty k čp. 114 v k. ú. Oudoleň.  
 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje žádost o provedení zpevnění obecní cesty k čp. 114. 
 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 5/4/2015 bylo schváleno. 

10. Služby 
 Zastupitelstvo projednalo zpoplatnění služeb za pronájem traktoru a za pronájem 

kontejneru. 
 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje: 

• pronájem traktoru - jízda: 400 Kč/hod. 
• pronájem traktoru - stání: 200 Kč/hod. 
• štěpkování, mulčování: 150 Kč/hod. 
• pronájem kontejneru: 100 Kč/den. 

Ceny jsou včetně DPH. 
 Výsledek hlasování: Pro:  9  Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 6/4/2015 bylo schváleno. 

11. Žádost o finanční příspěvek 
 Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu včelařů, o.s., Základní organizace 

Havlíčkova Borová o finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na nákup ovocných stromků a 
keřů.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 
12. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 
− Městský úřad Chotěboř vydal opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy 

provozu na pozemní komunikaci u čp. 104 formou vodorovného dopravního značení 
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V 11a, V 12c a V 12d a umístění svislého stálého dopravního značení, značky B 28 
"Zákaz zastavení". 

− Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina souhlasí s provozním řádem 
"Kompostárna Oudoleň".  

− Žadatelka nezískala dotaci od Kraje Vysočina na obnovu kulturní památky 
"Venkovská usedlost čp. 20". Obec se měla na této obnově podílet 10% z celkových 
nákladů. 

− Nefunkčnost webových stránek obce je zapříčiněna havárií diskového pole dne 13. 4. 
2015. Na opravě a obnově dat tým Unihost.cz usilovně pracuje.  

− Zastupitelstvo projednalo nákup lékárničky do kulturního domu.  
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20.30  hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  16. 4. 2015.  
 

 
 
Ověřovatelé:              ..............................................   dne  16. 4. 2015 
 
 
             ..............................................   dne  16. 4. 2015 
 
 
Starosta:                    ..............................................   dne  16. 4. 2015 
 
 
Razítko obce: 


