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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 18. 6. 2015 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.04 

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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné.  

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Mgr. Vlastu Bruknerovou a Václava 

Augustina, 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 prodeje majetku obce č. 3/2015 

4. Závěrečný účet obce 

5. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

6. Veřejná zakázka: "Dětské hřiště Oudoleň" 

7. Žádost o zapůjčení kulturního domu 

8. Protokol o výsledku hospodaření obce 

9. Kalendáře obce na rok 2016  

10. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro  8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/7/2015 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení jsou průběžně plněna. 

 

3. Záměr prodeje majetku obce č. 3/2015 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej části pozemku p. č. 728/7 o výměře 14 

m
2
 – pozemek pod stavidly Mlynářského rybníka (záměr prodeje majetku obce č. 3/2015) 

a o výměře asi 56 m
2
 - pozemek pod zahrádkou (záměr prodeje majetku obce č. 4/2015) v 

k. ú. Oudoleň. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

4. Závěrečný účet obce 
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Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet za rok 2014, včetně příloh.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce Oudoleň za rok 2014, souhlasí 

s celoročním hospodařením obce, bez výhrad.  

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

Usnesení č. 2/7/2015 bylo schváleno. 

 

5. Stav peněžních prostředků na účtech 

 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Poštovní spořitelna    238 387,99 

ČSOB a.s.    661 546,22 

Česká spořitelna a.s.    159 545,43 

Česká národní banka    802 811,38 

Celkem 1 862 291,02 

 

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

činí 1 398 153,02 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

6. Veřejná zakázka: "Dětské hřiště Oudoleň" 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s Výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: "Dětské hřiště Oudoleň", včetně příloh. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek pro zakázku: "Dětské hřiště 

Oudoleň" ve složení: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, Mgr. Vlasta Bruknerová, 

Mgr. Vladimíra Stehnová. Vyhodnocení nabídek proběhne 30. 6. 2015 v 18.00 hodin 

na obecním úřadě. 

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

 Usnesení č. 3/7/2015 bylo schváleno. 

7. Žádost o zapůjčení kulturního domu 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Mysliveckého sdružení Oudoleň o zapůjčení 

Kulturního domu Oudoleň za účelem konání mysliveckého plesu dne 5. března 2016. 

Dále Myslivecké sdružení Oudoleň žádá o pronájem místnosti v kulturním domě za 

účelem umístění mrazáků, nádobí, apod. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje žádost Mysliveckého sdružení Oudoleň o pronájem Kulturního 

domu Oudoleň za účelem konání mysliveckého plesu dne 5. března 2016. 

Zastupitelstvo dále schvaluje Mysliveckému sdružení Oudoleň pronájem místnosti 

v kulturním domě (v bývalých prostorách ČSAD vpravo) za podmínek: 

 - zřízení odpočtových hodin na el. proud, úhrada el. proudu 

- zajištění masa (zvěřina) cca 20 kg na obecní ples.  

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

 Usnesení č. 4/7/2015 bylo schváleno. 

8. Protokol o výsledcích kontroly hospodaření obce 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření obce 

provedenou finančním výborem za období od 1. 1. do 30. 4. 2015.   
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 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje Protokol o výsledcích kontroly hospodaření obce za období od 

1. 1. do 30. 4. 2015.  

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

 Usnesení č. 5/7/2015 bylo schváleno. 

  

9. Kalendář obce na rok 2016 

 Zastupitelstvo projednalo zhotovení kalendáře obce na rok 2016.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje nechat zhotovit kalendář obce na rok 2016, budou osloveni 

zájemci o umístění loga v kalendáři.  

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

 Usnesení č. 6/7/2015 bylo schváleno. 

 

10. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s: 

 cenovou nabídkou Stanislava Spilky, Zaječice a Simony Spilkové, Chrast za 

hostování lunaparku v roce 2016 na veřejném prostranství za kulturním domem a „U 

Váhy“. 

 termínem projednání stavebního řízení pro stavbu: OUDOLEŇ, stavební úpravy 

objektů chovu prasat v k. ú. Oudoleň. Stavební řízení bude projednáno 25. 6. 2015 v 

Oudoleni.  

 s termínem zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 23. 6. 2015. 

 s podklady ze semináře Dotační příležitosti pro dotace v novém dotačním období 

2014 – 2020. Od firmy EUROGRANT Consulting s. r. o. Žďár nad Sázavou budou 

vyžádány informace o možnosti čerpání dotace na zřízení školní družiny při ZŠ 

Oudoleň. 

 s únikem vody z obecního vodovodu v Březině. 

 se zajištěním realizace opravy hřiště na dolním konci obce. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve   19.57 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  18. 6. 2015.  
 

 

 

Ověřovatelé:              ..............................................   dne  18. 6. 2015 

 

 

             ..............................................   dne  18. 6. 2015 

 

 

Starosta:                    ..............................................   dne  18. 6. 2015 

 

 

 

Razítko obce: 


