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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 21. 1. 2016 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.02 

hodin místostarostkou obce Mgr. Blankou Zvolánkovou (dále jako „předsedající“).  

 

1. Zahájení 

Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 

konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné.  

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Irenu Milichovskou a Bc. Petra Zvolánka,  

zapisovatelkou zápisu Danu Zelenkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Schválení programu 

Předsedající seznámila 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. Pošta Partner 

4. Žádost o zpevnění obecní cesty 

5. Program obnovy venkova Vysočiny 2016 

6. D.A.S. - právní ochrana 

7. Právní rozbor obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 

8. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

10. Obecní ples 

11. Žádost o příspěvek na obnovu kulturní památky 

12. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/1/2016 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení přijatá na minulém zasedání byla splněna.  

 

3. Pošta Partner 

 Na základě inzerce v Oudoleňských listech byly na obecní úřad doručeny 3 žádosti o 

pracovní místo: 

1. Žádost paní L. Z. o pozici náhrady za stálého pracovníka Pošty Partner 

2. Žádost paní R. R. o pozici pracovníka Pošty Partner 

3. Žádost paní T. Z. o pozici pracovníka Pošty Partner. 

 Zastupitelstvo projednalo žádosti, zájemkyně budou pozvány k ústnímu jednání. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 
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4. Žádost o zpevnění obecní cesty 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí E. H. o zpevnění místní komunikace p. č. 297/7 

v k. ú. Oudoleň v délce asi 5 m od silnice a o výměnu trubky pod komunikací. Místní 

komunikaci využívají obyvatelé čp. 118, čp. 116, J. Z. při práci s včelami a hlavně 

rekreanti, kteří zde otáčejí svá vozidla.   

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje provést v roce  2016  zpevnění  místní  komunikace p. č. 297/7 

v k. ú. Oudoleň.  

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

Usnesení č. 2/1/2016 bylo schváleno. 

 

5. Program obnovy venkova Vysočiny 2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zásadami Programu obnovy venkova Vysočiny 2016. 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 

na výstavbu veřejného osvětlení na pozemku p. č. 648/1, 648/113 a 648/195 v k. ú. 

Oudoleň v úseku od čp. 55 (Blažkovi) po čp. 61 (Lihovar).  

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

Usnesení č. 3/1/2016 bylo schváleno. 

 

6. D.A.S. - Právní ochrana 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou pojišťovny D.A.S. Tato pojišťovna se 

mimo jiné zabývá pojištěním právní ochrany územní samosprávy.  

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

7. Právní rozbor obecné závazné vyhlášky č. 2/2015 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Právním rozborem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Právní rozbor provedl Odbor veřejné 

správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, oddělení dozoru Jihlava.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

8. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se 

mění  Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 

Na  základě  této novely dochází s účinností od 1. 1. 2016 k navýšení měsíčních odměn 

za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev o 3 %.   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

člena zastupitelstva, v platném znění, stanoví odměnu za souběh funkcí předsedy 

výboru a neuvolněného člena zastupitelstva obce, a to ode dne 1. 2. 2016.   

 Výsledek hlasování: Pro:  4  Proti:  Marie Antlová, Bc. Petr Zvolánek,  Zdrželi se: 

Václav Augustin 

Usnesení nebylo přijato. 

 

9. Stav peněžních prostředků na účtech 

 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Poštovní spořitelna      271 942,75 

ČSOB a.s.   1 415 166,90 
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Česká spořitelna a.s.      199 160,95 

Česká národní banka      282 084,78 

Celkem   2 168 355,38 

 

 z toho peněžní záruky činí 278 483 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 

1 889 872,38 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

10. Obecní ples 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním obecního plesu. Termín plesu v roce 2016 

byl stanoven na sobotu 31. 12. 2016.   

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

11. Žádost o příspěvek na obnovu kulturní památky 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí I. J. o finanční spoluúčast na obnově kulturní 

památky čp. 20 v Oudoleni. Paní I. J. žádá Kraj Vysočina o dotaci z programu na obnovu 

kulturních  památek  v  Kraji  Vysočina  na opravu  střechy  venkovské  usedlosti  čp. 20 

v Oudoleni,  podmínkou  získání   dotace   je   finanční   spoluúčast  obce  ve   výši 10 % 

z celkových nákladů. Celkové náklady činí 371 138 Kč, 10 % spoluúčast obce by činila 

37 114 Kč.   

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje  přispět  paní  I. J. částkou  ve  výši 37 114 Kč, tj. ve výši 10 % 

z celkových nákladů na opravu střechy venkovské usedlosti čp. 20 v Oudoleni.  

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

 Usnesení č. 4/1/2016 bylo schváleno. 

 

12. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

- s akcí Čistá Vysočina - v naší obci proběhne Čistá Vysočina v sobotu 16. 4. 2016. 

Sběr bude proveden ve stejném rozsahu jako v minulých letech.  

 s výsledkem Tříkrálové sbírky. Celkem  bylo  vybráno  v  obci  Oudoleň  a  Slavětín 

17 442 Kč, což je o 1 506 Kč méně než v roce 2015.  

 se žádostí J. S. o možnost využívání pódia kulturního domu několikrát týdně za 

účelem zkoušek nově vznikající hudební kapely. Zástupci kapely budou pozváni na 

příští zasedání. 

 na účet obce byla převedena dotace od Kraje Vysočina na akci "Oprava hřiště v dolní 

části obce" ve výši 30 000 Kč. Tato akce byla realizována v roce 2015. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva obce v 19.01 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  21. 1. 2016.  
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Ověřovatelé:               ..............................................   dne  21. 1. 2016 

 

 

              ..............................................   dne  21. 1. 2016 

 

 

Místostarostka:                    ..............................................   dne  21. 1. 2016 

 

 

Razítko obce: 


