
1 

 

Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 15. 12. 2016 

 

 
 

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

v 18.13 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 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Blanku Zvolánkovou a Irenu 

Milichovskou, 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. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 

4. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 7/2016 

6. Záměr pronájmu majetku obce č. 8/2016 

7. Záměr pronájmu majetku obce č. 9/2016 

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

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

10. Rozpočtová změna č. 7/2016 

11. Rozpočet na rok 2017 

12. Různé 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/12/2016  bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 

Zastupitelstvo projednalo žádost  o  pokácení  1 ks  olše, o  obvodu  kmene  220 cm  ve  

výšce 130 cm  na pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo opětovně projedná na příštím zasedání po předložení výsledku šetření 

komise pro životní prostředí.  
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4. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, 

Kosovská 10a,  586  01  Jihlava  o  pokácení: 1  ks  jasan  ztepilý, 2  ks  topol  kanadský, 

1 ks lípa  malolistá a 1 ks javor  klen o obvodu  kmene 100 cm, 141 cm, 116 cm, 103 cm 

a 135 cm ve výšce 130 cm na pozemku p. č. 701 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, navrhuje náhradní výsadbu lípy jasanu a javoru. 

 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 7/2016 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  záměrem  pronájmu  nebytových prostor - místnosti 

v I. patře kulturního domu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  schvaluje  prodloužit  pronájem  místnosti  v I. patře kulturního domu 

na dobu do 31. 12. 2017. 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/12/2016 bylo schváleno. 

 

6. Záměr pronájmu majetku obce č. 8/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 648/1 o výměře 

10 m
2
 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem části pozemku p. č. 648/1 o výměře 10 m
2
  

v k. ú. Oudoleň na dobu do 31. 12. 2017.   

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/12/2016 bylo schváleno. 

 

7. Záměr pronájmu majetku obce č. 9/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem pronájmu nebytových prostor v přízemí 

kulturního domu Mysliveckému spolku Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem místnosti v přízemí kulturního domu  

Mysliveckému spolku Oudoleň na dobu do 31. 12. 2017.  

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/12/2016 bylo schváleno. 

 

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

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledku kontroly hospodaření Obce 

Oudoleň za období od 1. 8. do 30. 11. 2016 - nebylo zjištěno nehospodárné nebo 

neúčelné nakládání s finančními prostředky, se Zápisem z jednání kontrolního výboru - 

při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a dále s Protokolem  z  kontroly  hospodaření ZŠ 

a MŠ Oudoleň za období 21. 11. 2015 - 30. 11. 2016 - nebylo zjištěno nehospodárné nebo 

neúčelné nakládání s finančními prostředky od zřizovatele. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Protokol o výsledku kontroly hospodaření Obce Oudoleň, 

Zápis z jednání kontrolního výboru a Protokol z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ 

Oudoleň. 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/12/2016 bylo schváleno. 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
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K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

 

Era      391 755,16 

ČSOB a. s.   2 312 643,48 

Česká spořitelna a. s.      155 848,53 

Česká národní banka      313 622,59 

Celkem   3 173 869,76 

 

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

2 895 386,76 Kč. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 

10. Rozpočtová změna č. 7/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 7/2016, která se týká výdajů 

spojených s vybavením školního klubu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2016. 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/12/2016 bylo schváleno. 

 

11. Návrh rozpočtu na rok 2017 

Zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2017.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet na rok 2017. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7/12/2016 bylo schváleno. 

 

12. Různé 

 organizace plesu. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 18.53 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  15. 12. 2016.  

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne  15. 12. 2016 

 

              ..............................................   dne  15. 12. 2016 

 

Starosta:                     ..............................................   dne  15. 12. 2016 

 

Razítko obce: 


