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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 17. 9. 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: Petra Zvolánka, Bc. a Mgr. Vladimíru 

Stehnovou, 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. Zpracování GIS obce + oprava vodovodu 

3. Kontrola usnesení 

4. Záměr směny majetku obce č. 2/2015 

5. Žádost o zpevnění příjezdové cesty 

6. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci na projekt "Zřízení školního klubu" 

7. Místní rozhlas 

8. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oudoleň 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

10. Rozpočtové změny č. 3 - 6/2015 

11. Výběrové řízení na akci „Rozvoj ICT v obci Oudoleň“ 

12. Projekt: Oprava hřiště v dolní části obce 

13. Žádost TJ Sokol Oudoleň o poskytnutí dotace 

14. Žádost o stavební úpravu v mateřské škole 

15. Školská rada při ZŠ a MŠ Oudoleň 

16. Kalendáře 2016 

17. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/9/2015 bylo schváleno. 

 

Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Blanka Zvolánková. 

 

2. Zpracování GIS obce 
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 Zastupitelstvo bylo zástupcem firmy GEONOVA, s. r. o., Havlíčkův Brod, seznámeno s 

návrhy variantních řešení zajištění technických dat obce pro GIS (Geografický 

informační systém) a vytvoření vlastního GIS pro obec.   

 Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s průběhem vyhledávání poruchy obecního 

vodovodu. Poruchy vodovodu byly vyhledávány na základě informací občanů obce a 

specializovaných firem z Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou a Jihlavy. Vyhledané 

poruchy jsou odstraněny a probíhá další vyhledávání. Zastupitelstvo projednalo nutnost 

zaměření obecního vodovodu. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje objednat u firmy GEONOVA, s. r. o., Havlíčkův Brod 

zaměření obecního vodovodu. 

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

 Usnesení č. 2/9/2015 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola usnesení: 

Usnesení č. 6/8/2015: 

Zastupitelstvo schvaluje zápis z jednání kontrolního výboru. O pokácení borovic 

rozhodne zastupitelstvo na příštím zasedání. 

Při šetření na místě samém bylo zjištěno, že borovice rostou na pozemku, který není ve 

vlastnictví obce. O pokácení borovic by musel požádat majitel pozemku.  

Zastupitelstvo bere na vědomí 

4. Záměr směny majetku obce č. 2/2015 

 Zastupitelstvo projednalo žádost o směnu části obecních pozemků p. č. 114/13, orná 

půda, o výměře asi 12 m
2
 a p. č. 112/4, ostatní plocha, o výměře asi 595 m

2
 za část 

pozemku žadatele p. č. 638/1, orná půda, o výměře 607 m
2
 v k. ú. Oudoleň.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje směnu části obecního pozemku p. č. 114/13, orná půda, o 

výměře asi 12 m
2
 a p. č. 112/4, ostatní plocha, o výměře asi 595 m

2
 za část pozemku 

žadatele p. č. 638/1, orná půda, o výměře 607 m
2
 v k. ú. Oudoleň. Žadatel zajistí, za 

účasti zástupce obce, zaměření pozemků a zajistí a uhradí veškeré náklady spojené se 

směnou pozemků. 

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

 Usnesení č. 3/9/2015 bylo schváleno. 

 

Ze zasedání odchází Václav Augustin. 

 

5. Žádost o zpevnění příjezdové cesty 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o zpevnění příjezdové cesty k domu čp. 119. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí, žádost bude plněna dle možností rozpočtu v dalších 

letech. 

6. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci na projekt "Zřízení školního klubu" 

Zastupitelstvo bylo  seznámeno  s  cenovou nabídkou firmy EUROGRANT Consulting, 

s. r. o., Žďár nad Sázavou na zpracování žádosti o dotaci na projekt "Zřízení školního 

klubu". 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z "Operačního programu Zaměstnanost" na 

projekt "Zřízení školního klubu" v půdních prostorách obecního úřadu. Projekt 

obsahuje stavební práce, vybavení nábytkem a mzdové prostředky na provoz. 
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 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku, variantu - Komplet, od firmy EUROGRANT 

Consulting, s. r. o., Žďár nad Sázavou na zpracování žádosti o dotaci na projekt 

"Zřízení školního klubu". 

 Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 4/9/2015 bylo schváleno. 

7. Místní rozhlas 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností opravy místního rozhlasu (po úderu blesku bylo 

vyřazeno z provozu 5 ks reproduktorů). Zastupitelstvo zvažuje nahradit hlášení místního 

rozhlasu zasíláním zpráv formou SMS. Dále bylo seznámeno s náklady na zasílání přes 

portál SMSSender (za období leden - září 9.075 Kč). 

 Zastupitelstvo schvaluje nahradit hlášení místního rozhlasu zasíláním zpráv formou 

SMS od 1. 11. 2015. A  dále  schvaluje  oslovit firmu OK COMP, s. r. o., a firmu 

COPROSYS-Leonet, s. r. o.,  se žádostí o cenovou nabídku. 

 Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 5/9/2015 bylo schváleno. 

 

8. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Oudoleň. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo 26. 8. 2015 a předmětem přezkoumání bylo  

období od 1. 1. - 30. 6. 2015. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Oudoleň nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

9. Stav peněžních prostředků na účtech 

 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Poštovní spořitelna      288 029,01 

ČSOB a.s.   1 346 420,48 

Česká spořitelna a.s.        91 639,25 

Česká národní banka      802 781,38 

Celkem   2 528 870,12 

 

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

činí 2 064 732,12 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

10. Rozpočtové změny 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s: 

 Rozpočtová změna č. 3:  

Příjmy byly navýšeny o částku 379 836,12 Kč - dotace na akci Zateplení čp. 131 a 

výměna zdroje tepla za nízkoemisní. 

 Rozpočtová změna č. 4:  

Příjmy byly navýšeny celkem o částku 173 699 Kč, výdaje o částku 135 626,38 Kč.   

 Rozpočtová změna č. 5: 

Příjmy byly navýšeny o částku 105 000 Kč - dotace z POVV 2015 na opravu 

komunikace, výdaje o částku 1 000 Kč. 

 Rozpočtová změna č. 6: 
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Ve výdajích bude částka ve výši 400 000 Kč (dětská hřiště) převedena na stejnou 

položku, ale s účelovým znakem 17928 a dále povýšena o částku 181 586 Kč. 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové změny č. 3., č. 4 a č. 5 a schvaluje 

rozpočtovou změnu č. 6.  

 Výsledek hlasování: Pro:  7 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č.6/9/2015 bylo schváleno. 

11. Výběrové řízení na "Rozvoj ICT v obci Oudoleň 

 Zastupitelstvo projednalo podmínky výběrového řízení na projekt "Rozvoj ICT v obci 

Oudoleň".   

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo  schvaluje  Výzvu k výběrovému řízení na projekt "Rozvoj ICT v obci 

Oudoleň". Výzva je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo stanoví hodnotící komisi ve 

složení: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, Pavel Sláma a náhradníci ve složení: 

Irena Milichovská, Mgr. Vlasta Bruknerová, Mgr. Vladimíra Stehnová. 

 Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 7/9/2015 bylo schváleno. 

12. Projekt: Oprava hřiště v dolní části obce 

 Zastupitelstvo projednalo realizaci projektu: "Oprava hřiště v dolní části obce". Obci se 

zatím nepodařilo sehnat firmu na provedení projektu (byly osloveny firmy v okolí i 

provedena nabídka na portálech "Poptávka").  

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

13. Žádost TJ Sokol Oudoleň o poskytnutí dotace 

 Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Oudoleň o poskytnutí dotace ve výši 3 tis. Kč 

na nákup pomůcek na cvičení s dětmi. Bude projednáno na příštím zasedání. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

14. Žádost o stavební úpravu v mateřské škole 

 Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o odstranění 

dveří a vybourání zárubní mezi třídami v mateřské škole.   

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje odstranění dveří a vybourání zárubní mezi třídami v Mateřské 

škole Oudoleň. 

 Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 8/9/2015 bylo schváleno. 

 

15.  Školská rada při ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo stanovuje zástupce obce do školské rady při ZŠ a MŠ Oudoleň.  

 Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo  schvaluje  Mgr. Blanku Zvolánkovou jako zástupce  obce  do  školské  

rady  při  ZŠ  a  MŠ  Oudoleň.  

 Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 9/9/2015 bylo schváleno. 

 

16.  Kalendáře 

 Zastupitelstvo projednalo vydání Kalendáře obce na rok 2016, do kalendáře bude 

umístěno logo 10 firem.  

 Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo schvaluje objednat 300 ks kalendářů. Kalendáře budou rozdány do 

každé domácnosti zdarma. Cenu kalendáře na prodej stanovuje na 50 Kč. 

 Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 10/9/2015 bylo schváleno. 

17. Různé 

Zastupitelstvo projednalo: 

- organizaci akce Posvícenský koncert kapely Rozmarýnka dne 3. 10. 2015 

- organizaci akce Posezení se seniory dne 7. 11. 2015 v 18.00 hodin 

- organizaci akce Vánoční jarmark + Rozsvěcení vánočního stromku dne 29. 11. 2015 

- organizaci obecního plesu v sobotu 26. 12. 2015 

- přistavení velkoobjemového kontejneru ve dnech 9. - 11. 10. 2015. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve  22.00 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Výzva k výběrovému řízení na projekt " Rozvoj ICT v obci Oudoleň".  

 

Zápis byl vyhotoven dne:  17. 9. 2015.  

 

 

Ověřovatelé:              ..............................................   dne  17. 9. 2015 

 

 

             ..............................................   dne  17. 9. 2015 

 

 

Starosta:                    ..............................................   dne  17. 9. 2015 

 

 

Razítko obce: 


