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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 16. 7. 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 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné.  

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Irenu Milichovskou a Marii Antlovou, 

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 prodeje majetku obce č. 3/2015 a 4/2015 

4. Záměr směny majetku obce č. 1/2015 

5. Dodatek č. 4 ke smlouvě nájemní s LDO Přibyslav 

6. Žádosti o hostování lunaparku v roce 2016 

7. Zápis z jednání kontrolního výboru 

8. Žádost o pronájem nebytových prostor 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

10. Obecní kronika 

11. Dotace na akci „Rozvoj ICT v obci Oudoleň“ 

12. Žádost o poskytnutí dotace 

13. Žádost o směnu pozemku 

14. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/8/2015 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení č. 3/7/2015: 

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. 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z vyhodnocení veřejné zakázky malého 

rozsahu "Dětské hřiště Oudoleň" ze dne 30. 6. 2015. 

Do konce lhůty pro podání nabídek byly doručeny celkem 3 nabídky. Nabídka firmy TR 

Antoš, s.r.o, IČ: 48152587, Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, byla komisí vyřazena z 

důvodu nesplnění požadavků obce. Uchazeč nepředložil technickou specifikaci 

jednotlivých herních prvků.  

V souladu se zadanými kritérii (nabídková cena vč. DPH - 40%, dodržení technických 

požadavků - 60%) byla jako nejvýhodnější ohodnocena nabídka uchazeče TEWIKO 

systems, s.r.o., IČ: 25472887, Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec s nabídkovou 

cenou 581 586 Kč.  

Uchazečům bylo zasláno rozhodnutí komise.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Dalšího jednání se zúčastnil pan Václav Augustin. 

3. Záměr prodeje majetku obce č. 3/2015 a č. 4/2015 

 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. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 728/7 o výměře 14 m
2 

(pod stavidly 

Mlynářského rybníka) a o výměře asi 56 m
2
(pozemek pod zahrádkou) za cenu obvyklou, 

veškeré náklady spojené se zaměřením a převodem bude hradit kupující.  

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

Usnesení č. 2/8/2015 bylo schváleno. 

 

4. Záměr směny majetku obce č. 1/2015 

Zastupitelstvo projednalo záměr směny pozemků v k. ú. Staré Ransko p. č. 38/8 o výměře 

1116 m
2
, lesní pozemek, p. č. 38/11 o výměře 183 m

2
, lesní pozemek, p. č. 42/2 o výměře 

56 m
2
, lesní pozemek, p. č. 42/3 o výměře 1177 m

2
, lesní pozemek ve vlastnictví 

podílnických obcí LDO Přibyslav a pozemků v k. ú. Ždírec n/D. p. č. 842/24 o výměře 

141 m
2
, trvalý trávní porost a p. č. 832/1 o výměře 4923 m

2
, lesní pozemek ve vlastnictví 

pana Josefa Kovandy, bytem Malá Štěpánská 2032/9, Nové Město, 120 00 Praha 2.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků v k. ú. Staré Ransko p. č. 38/8 o výměře 1116 

m
2
, lesní pozemek, p. č. 38/11 o výměře 183 m

2
, lesní pozemek, p. č. 42/2 o výměře 56 

m
2
, lesní pozemek, p. č. 42/3 o výměře 1177 m

2
, lesní pozemek ve vlastnictví 

podílnických obcí LDO Přibyslav a pozemků v k. ú. Ždírec n/D. p. č. 842/24 o výměře 

141 m
2
, trvalý trávní porost a p. č. 832/1 o výměře 4923 m

2
, lesní pozemek ve vlastnictví 

pana Josefa Kovandy, bytem Malá Štěpánská 2032/9, Nové Město, 120 00 Praha 2.   

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

Usnesení č. 3/8/2015 bylo schváleno. 

 

5. Dodatek č. 4 ke smlouvě nájemní s LDO Přibyslav 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s Dodatkem č. 4 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými 

obcemi  Lesního  družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 

28. 4. 2011, kterým dochází ke změně výše nájemného z lesních pozemků pro rok 2015 

na 48 % z tržeb za vlastní dříví v peněžním plnění. Pro rok 2014 činilo nájemné 45 %.   

 Návrh usnesení: 
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 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi 

Lesního  družstva   obcí  a  Lesním  družstvem  obcí  se  sídlem  v  Přibyslavi  ze  dne 

28. 4. 2011. 

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

 Usnesení č. 4/8/2015 bylo schváleno. 

6. Žádosti o hostování lunaparku v roce 2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou za hostování lunaparku  v roce 2016  

na veřejném prostranství za kulturním domem ve výši 5 tis. Kč a nabídky za výsostné 

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

Váhy“ve výši 11 tis. Kč.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje hostování lunaparku v roce 2016 za cenu 11 tisíc Kč 

s datumem splatnosti do konce dubna 2016. 

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

 Usnesení č. 5/8/2015 bylo schváleno. 

7. Zápis z jednání kontrolního výboru 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem kontrolního výboru ze dne 22. 6. 2015. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje zápis z jednání kontrolního výběru. O pokácení borovic 

rozhodne zastupitelstvo na příštím zasedání. 

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

 Usnesení č. 6/8/2015 bylo schváleno. 

8. Žádost o pronájem nebytových prostor 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pronájem nebytových prostor (jedno jaké 

místnosti v ČSAD) v kulturním domě z důvodu uskladnění a uzamčení hodnotného 

majetku obecního úřadu, který je potřebný pro obecní akce a jiné.  

 V místnosti ČSAD (vlevo) bude zřízena uzamykatelná skříň a další uzamykatelný prostor 

pro uskladnění majetku obecního úřadu.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí.   

9. Stav peněžních prostředků na účtech 

 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Poštovní spořitelna      210 774,32 

ČSOB a.s.      908 098,16 

Česká spořitelna a.s.      135 766,67 

Česká národní banka      802 811,38 

Celkem   2 057 450,53 

 

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

činí 1 593 312,53 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

10. Obecní kronika 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem v obecní kronice za rok 2014. 

 Návrh usnesení: 
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 Zastupitelstvo schvaluje zápis v obecní kronice za rok 2014 a dále schvaluje odměnu 

kronikáři.  

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

 Usnesení č. 7/8/2015 bylo schváleno. 

11. Dotace na akci "Rozvoj ICT v obci Oudoleň 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se Smlouvou o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na 

realizaci akce "Rozvoj ICT v obci Oudoleň".   

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo  schvaluje  uzavřít  s  Krajem  Vysočina  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace 

č. FV01183.0016 na realizaci akce "Rozvoj ICT v obci Oudoleň".   

 Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se: 1 (Marie Antlová) 

 Usnesení č. 8/8/2015 bylo schváleno. 

 

12.  Žádost o poskytnutí dotace 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí TJ Sokol Oudoleň o příspěvek na volejbalový 

 turnaj ve výši 3 000,- Kč. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo schvaluje žádost o poskytnutí dotace ve výši 1 000,- Kč na věcné ceny. 

 Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 2 (Marie Antlová, Václav Augustin) 

 Usnesení č. 9/8/2015 bylo schváleno. 

 

13. Žádost o směnu pozemku  

Zastupitelstvo projednalo žádost o směnu části pozemku p. č. 114/13 o výměře asi 33 m
2
 

a části pozemku p. č. 112/4 o výměře asi 595 m
2
 za část pozemku p. č. 638/1 v k. ú. 

Oudoleň.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

14. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s podmínkami umístění skákacího hradu na volejbalovém 

turnaji. 

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:  16. 7. 2015.  

 

 

Ověřovatelé:              ..............................................   dne  16. 7. 2015 

 

 

             ..............................................   dne  16. 7. 2015 

 

 

Starosta:                    ..............................................   dne  16. 7. 2015 

 

 

Razítko obce: 


