Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 21. 5. 2015
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.03
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: Mgr. Blanku Zvolánkovou a Pavla Slámu,
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. Záměr zřízení věcného břemene č. 2/2015
4. Záměr prodeje obecního pozemku č. 2/2015
5. Žádost o zpevnění obecní cesty k čp. 129
6. Žádost o zpevnění příjezdové cesty k čp. 46
7. Žádost o poskytnutí dotace
8. Strategie MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
9. Stav peněžních prostředků na účtech obce
10. Pouťové posezení - organizace
11. Účetní závěrka za rok 2014
12. Dodatek veřejnoprávní smlouvy s Městem Chotěboř
13. Projekt: Stavební úpravy objektu chovu prasat
14. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 728/2 o výměřě 14 m
15. Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/6/2015 bylo schváleno.
Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Vladimíra Stehnová a Václav Augustin.

2.

Kontrola usnesení:
Usnesení jsou průběžně plněna.

3.

Záměr zřízení věcného břemene č. 2/2015
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy č. 1040003774/003 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a s návrhem Smlouvy č. 1040003774/003 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 Oudoleň jako vlastník podílu 15/710 projednalo záměr zřízení věcného břemene
za účelem umístění distribuční soustavy - uložení kabelového vedení VN do země
s názvem "VN61,o.Buková p.b.210-p.b.322;obnova":
 na pozemku p. č. 344/31, 437/8, 422, 423, 421/1, 484/7, 421/3, 344/7, 402/1, 406/3,
406/4, 406/1, 438/30 v k. ú. Radostín u Vojnova Městce vedeného u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 203
 na pozemku p. č. 310/1, 311/1, 312/4 v k. ú. Račín u Polničky vedeného
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
na LV č. 600.
Záměr zřízení věcného břemene č. 2/2015 byl vyvěšen na úřední desce od 23. 3. 2015
do 10. 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. 1040003774/003 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č. 344/31, 437/8, 422, 423, 421/1, 484/7, 421/3,
344/7, 402/1, 406/3, 406/4, 406/1, 438/30 v k. ú. Radostín u Vojnova Městce vedeného
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
na LV č. 203 a Smlouvu č. 1040003774/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemcích p. č. 310/1, 311/1, 312/4 v k. ú. Račín u Polničky vedeného u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
na LV č. 600. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/6/2015 bylo schváleno.
4.

Záměr prodeje majetku obce č. 2/2015
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej části obecního pozemku p. č.
648/143 a pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o celkové výměře asi 728 m2 - pozemky u
budovy čp. 61. K žádosti byl doložen souhlas majitele čp. 61 v Oudoleni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 648/143 a pozemku p. č.
648/1 v k. ú. Oudoleň o celkové výměře asi 728 m2 - pozemky u budovy čp. 61 za těchto
podmínek:
 z prodeje pozemku bude vyloučen pozemek v šířce asi 1 m od cesty podél čp. 139
z důvodu umožnění vyhrnování sněhu a část pozemku, na které je umístěna
kanalizace
 k zaměření pozemku bude přizván zástupce obce
 cena pozemku činí 20 Kč/m2
 žadatel si zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí veškeré náklady spojené se
zápisem smlouvy do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/6/2015 bylo schváleno.

5.

Žádost o zpevnění obecní cesty k čp. 129
Zastupitelstvo projednalo žádost o zpevnění obecní cesty k čp. 129.
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Zastupitelstvo bere na vědomí, žádost bude plněna dle možností rozpočtu v dalších
letech, cesta bude zpevněna na hranici obecního pozemku.
6.

Žádost o zpevnění příjezdové cesty k čp. 46
Zastupitelstvo projednalo žádost o zpevnění obecní cesty k čp. 46.
Zastupitelstvo bere na vědomí, žádost bude plněna dle možností rozpočtu v dalších
letech, cesta bude zpevněna na hranici obecního pozemku.

7.

Žádost o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo projednalo žádost:
 Českého svazu včelařů, o. s., Základní organizace Havlíčkova Borová o dotaci ve výši
3 000 Kč na nákup ovocných stromků a keřů.
 TJ Sokol Oudoleň o dotaci dle uvážení na zajištění dětského dne 30. 5. 2015
na stadioně.
 Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová o dotaci ve výši 1 000 Kč
na dopravu žáků školy v rámci pobytu žáků v družební škole v polské Jerce.
 Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o dotaci ve výši 1 000 Kč na nákup
drobných cen pro malé šachisty na šachovém turnaji, který se bude konat v pátek
29. května 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo poskytuje:
 Českému svazu včelařů, o. s. Základní organizace Havlíčkova Borová neinvestiční
dotaci ve výši 3 000 Kč na nákup ovocných stromků a keřů, dotace bude vyčerpána
do 15. 11. 2015 a závěrečné vyúčtování bude provedeno do 30. 11. 2015. Ovocné
stromky a keře budou vysázeny v k. ú. Oudoleň.
 TJ Sokol Oudoleň neinvestiční dotaci ve výši 1 000 Kč na zajištění dětského dne
30. 5. 2015 na stadioně, dotace bude vyčerpána a závěrečné vyúčtování bude
provedeno do 30. 6. 2015.
 Základní škole a Mateřské škole Havlíčkova Borová neinvestiční dotaci
ve výši 1 000 Kč na úhradu dopravy žáků školy v rámci pobytu žáků v družební
škole v polské Jerce, dotace bude vyčerpána a závěrečné vyúčtování bude provedeno
do 30. 6. 2015.
 Základní škole a Mateřské škole Oudoleň neinvestiční dotaci ve výši 1 000 Kč
na úhradu drobných cen pro malé šachisty na šachovém turnaji, který se bude
konat v pátek 29. května 2015, dotace bude vyčerpána a závěrečné vyúčtování bude
provedeno do 30. 6. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/6/2015 bylo schváleno.

8.

Strategie MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území
Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2014 - 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2014 - 2020 na svém správním
území.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/6/2015 bylo schváleno.

9.

Stav peněžních prostředků na účtech
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K dnešnímu dni má obec na účtech celkem:
Poštovní spořitelna
238 437,46
ČSOB a.s.

525 237,07

Česká spořitelna a.s.

207 729,15

Česká národní banka

802 822,98

Celkem

1 774 226,66

z toho peněžní záruky činí 464 138,- Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk
činí 1 310 088,66 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
10. Pouťové posezení - organizace
Zastupitelstvo projednalo organizaci pouťového posezení dne 13. 6. 2015. Začátek v
17.00 hodin, proběhne loučení předškoláků s mateřskou školou a školáků se základní
školou na indiánské téma.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
11. Účetní závěrka 2014
Zastupitelstvo bylo seznámeno s účetní závěrkou za rok 2014 a se Zprávou o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Obce Oudoleň za účetní období roku 2014,
sestavenou k 31. 12. 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/6/2015 bylo schváleno.
12. Dodatek veřejnoprávní smlouvy s Městem Chotěboř
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností zápisování zákazu pobytu, místo zákazu
pobytu a doby trvání zákazu pobytu do Czechpointu Městem Chotěboř.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Městem Chotěboř, týkající
se zapisování zákazu pobytu, místa zákazu pobytu a doby jeho trvání do Czechpointu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/6/2015 bylo schváleno.
13. Projekt: Stavební úpravy objektu chovu prasat
Zastupitelstvo bylo opětovně seznámeno s projektem firmy Havlíčkova Borová
zemědělská a.s. „Stavební úpravy objektu chovu prasat“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje projekt firmy Havlíčkova Borová zemědělská a. s. v k. ú.
Oudoleň „Stavební úpravy objektu chovu prasat".
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/6/2015 bylo schváleno.
14. Žádost o prodej pozemku
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej pozemku p. č. 728/2 o výměře 14 m2 –
pozemek pod stavidly Mlynářského rybníka.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
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15. Různé
Zastupitelstvo bylo seznámeno:
 Obec získala od Kraje Vysočina dotaci ve výši 30 000 Kč na opravu hřiště v dolní
části obce.
 Obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000 Kč na výstavbu
dětských hřišť v obci.
 ZŠ a MŠ Oudoleň požádala o výstavbu přístřešku na nábytek ve školní zahradě, bude
zjištěna cenová nabídka.
 Obec byla oslovena s nabídkou na zajištění skákacího hradu zdarma – bude využito
při volejbalovém turnaji v srpnu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20.34 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 5. 2015.

Ověřovatelé:

Starosta:

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

dne 21. 5. 2015

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

dne 21. 5. 2015

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

dne 21. 5. 2015

Razítko obce:
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