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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 24. 11. 2016 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.05 

hodin starostou obce Ivo Bénou (dále též jako „předsedající“).  

 

1. Zahájení 

Předsedající 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 Pavla Slámu a Bc. Petra Zvolánka, 

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. Prodej pozemků v průmyslové zóně 

4. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les 

5. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les 

6. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les 

7. Záměr prodeje majetku obce č. 7/2016 

8. Odborná příprava preventivní požární hlídky 

9. Plán inventur k 31. 12. 2016 

10. Kontrolní a finanční výbor, kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

12. Rozpočtová změna č. 6/2016 

13. Návrh rozpočtu na rok 2017 

14. Rozpočtový výhled obce 2017 - 2020 

15. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/11/2016  bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Prodej pozemků v průmyslové zóně 

Zastupitelstvo projednalo podmínky prodeje pozemků v průmyslové zóně obce.  

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků v průmyslové zóně o výměře 2 500 m
2
 a o 

výměře  1000 m
2
 za těchto podmínek: zaměření pozemku včetně nákladů s tím spojené 

včetně sepsání kupní smlouvy hradí kupující, cena pozemku pro místní 20,- Kč/m
2
, pro 

cizí 40,- Kč/m
2
, do 2 let kupující doloží projekt stavby včetně stavebního povolení dle 

návrhu smlouvy. 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 1 (Bc. Petr Zvolánek) 

Usnesení č. 2/11/2016 bylo schváleno. 

 

4. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o povolení pokácení 1 ks smrku o obvodu kme-

ne 92 cm ve výšce 130 cm na pozemku p. č. 758 a 5 ks smrků o obvodu kmenů 150 cm, 

110 cm, 165 cm, 160 cm a 190 cm ve výšce 130 cm na pozemku p. č. 783 v k. ú. 

Oudoleň. Stromy jsou vysokého vzrůstu a bezprostředně ohrožují majetek.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo doporučuje pokácení.  

 

5. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 

příspěvková organizace, Útvar obchodní, oddělení správy majetku, Kosovská 1122/16, 

586 01 Jihlava o pokácení 3 ks javorů o obvodu kmene 198 cm, 166 cm a 316 cm ve 

výšce 130 cm na pozemku p. č. 666 v k. ú. Oudoleň. Jedná se o suché či silně proschlé 

stromy. Suché větve padají na vozovku a ohrožují zdraví a majetek účastníků silničního 

provozu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo doporučuje pokácení.  

 

6. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení 1 ks olše, o obvodu kmene 220 cm 

ve výšce 130 cm pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň. Jedná se o strom přerostlý, má 

částečně proschlé větve, hrozí nebezpečí při silném větru. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo ukládá komisi životního prostředí ověřit stav stromu. Bude řešeno na 

příštím zasedání. 

 

7. Záměr prodeje majetku obce č. 7/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej části pozemku p. č. 648/131 o výměře 

asi 27 m
2
 a části pozemku p. č. 22/3 o výměře asi 200 m

2
 z důvodu zatrubnění škarpy 

podél č. p. 19 (cesta ke koupališti) a před č. p. 19 z důvodu snadnějšího sečení trávy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo překládá žádost na rok 2017, kdy bude řešen projekt na stavební parcely. 

 

8. Odborná příprava preventivní požární hlídky 

Předsedající proškolil členy zastupitelstva v rámci odborné přípravy preventivní požární 

hlídky.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bylo proškoleno.    

 

9. Plán inventur k 31. 12. 2016 

Zastupitelstvo projednalo plán inventur k 31. 12. 2016.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur na rok 2016.  
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Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/11/2016 bylo schváleno. 

 

Ze zasedání odešla paní Marie Antlová. 

 

10. Kontrolní a finanční výbor, kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

Předsedové finančního a kontrolního výboru byli upozorněni na provedení kontrol 

výborů.  Kontrolu  hospodaření  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Oudoleň provede 

Bc. Petr Zvolánek.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo stanovuje Bc. Petra Zvolánka provedením kontroly hospodaření 

Základní školy a Mateřské školy Oudoleň.  

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/11/2016 bylo schváleno. 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

 

Era      411 907,16 

ČSOB a. s.   2 393 933,27 

Česká spořitelna a. s.      180 332,05 

Česká národní banka      772 143,99 

Celkem   3 758 316,47 

 

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

3 479 833,47 Kč. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 

12. Rozpočtová změna č. 6/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 6/2016, která se týká výdajů 

spojených se stavebními pracemi a vybavením školního klubu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2016. 

Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/11/2016 bylo schváleno. 

 

13. Návrh rozpočtu na rok 2017 

Zastupitelstvo  projednalo rozpočet na rok 2017. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední 

desce a schválen příští zasedání.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

14. Rozpočtový výhled obce 2017 - 2020 

Zastupitelstvo  projednalo rozpočtový výhled obce na roky 2017 - 2020. V roce 2017 

bude splacen úvěr na Obnovu centra Oudoleň.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled obce 2017 - 2020.  

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
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Usnesení č. 6/11/2016 bylo schváleno. 

 

15. Různé 

 odstoupení Mgr. Vlasty Bruknerové z funkce člena zastupitelstva z důvodu stěhování, 

bude osloven náhradník volební strany Sdružení nezávislých kandidátů - Strana 

mladých 

 organizace plesu (31. 12.) a vydání PF 2017. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20.25 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  24. 11. 2016.  

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne  24. 11. 2016 

 

 

              ..............................................   dne  24. 11. 2016 

 

 

Starosta:                     ..............................................   dne  24. 11. 2016 

 

 

 

 

Razítko obce: 


