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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 18. 2. 2016 

 
 

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

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 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné.  

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Slámu a Mgr. Blanku Zvolánkovou, 

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 možnost využívání pódia kulturního domu 

4. Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů  

5. Žádost o pokácení javoru 

6. Žádost o pokácení vrb a olší 

7. Záměr zřízení věcného břemene 

8. Inventarizační zpráva za rok 2015 

9. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Grantový program Kraje Vysočina Čistá voda 2016 

12. Povodí Vltavy - Žádost o souhlas vstupu majitele pozemku 

13. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/2/2016 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Bod 3.  - Pošta Partner 

 Zastupitelstvo projednalo žádosti o pracovní místo, zájemkyně budou pozvány 

k ústnímu jednání. 
 Na základě ústního pohovoru byla na pozici pracovnice Pošty Partner vybrána paní T. Z. 

Na pozici náhrady byla, bez ústního pohovoru, vybrána paní L. Z.   

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

3. Žádost o možnost využívání pódia kulturního domu 
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Zasedání se zúčastnili zástupci nově vznikající kapely, kteří požádali o možnost 

využívání pódia kulturního domu několikrát týdně za účelem zkoušek.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo  schvaluje  využívání  pódia  kulturního  domu  novou místní skupinou 

za účelem zkoušek ve dnech: úterý (19.00 – 22.00 hodin), pátek (18.00 – 22.00 hodin), 

neděle (16.00 – 21.00 hodin) na základě smlouvy o pronájmu. 

 Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 2/2/2016 bylo schváleno. 

4. Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním titulem na pořízení nových dopravních 

automobilů a na rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic. Princip dotačního titulu: 

státní dotace 90 % + možnost krajů přispět max. ve výši 2/3 přiznané státní dotace + 

dofinancování příslušnou obcí. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z grantového programu Ministerstva vnitra 

České republiky "Dotace pro jednotky SDH obcí" na nákup dopravního automobilu, 

termín realizace v roce 2016. 

 Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 3/2/2016 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o pokácení javoru 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí  Z. B.,  D. O.  a  V. Z. o   pokácení   javoru 

na pozemku obce p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň. Dle žádosti se jedná o javor klen, o obvodu 

ve výšce 130 cm - 200 cm a výšce  16 m.  Javor  ohrožuje  zdraví  a  majetek  (stodolu). 

V minulosti byly  na  kmenu  a  pořezu  javoru  odstraněny  kosterní  větve. Do kmene, 

po řezech, proniká dřevokazná houba a tudíž hrozí nebezpečí rozlomení kmene 

poškozeného hnilobou.  

Žádost o pokácení javoru byla podána již 1. 10. 2014. Obecní  úřad tehdy na základě 

doporučení znalce neschválil pokácení javoru.  

Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje zamítnutí žádosti z důvodu jediného 

solitéru v okolí a dobrého stavu stromu. 

 

6. Žádost o pokácení vrb a olší 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení 4 ks vrb a 4 ks olší na pozemku 

obce p. č. 125/1 v těsné blízkosti zahrady žadatelů p. č. 134/2. Dle této žádosti větve 

stromů hodně přesahují na tuto zahradu a dochází k padání suchých větví na zahradu a 

její zastínění. Žadatelé nabízí provedení následné výsadby. 

Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení 4 ks vrb a 2 ks olší a provedení 

nové výsadby 2 ks listnatých stromů dle vlastního výběru. 

 

7. Záměr zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o zřízení věcného břemene ve smyslu 

služebnosti, spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské 

zařízení, právu vstupovat a vjíždět na služební pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními  úpravami,  opravami,  provozováním  a odstraněním plynárenského zařízení 

v rozsahu 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení, z důvodu prodeje 

plynovodní přípojky  plynárnám. Záměr  byl  vyvěšen  na  úřední  desce  dne 18. 2. 2016 

a bude projednán na příštím zasedání. 

Dále  zastupitelstvo projednalo užívání obecního pozemku p. č. 60/16 o výměře 102 m
2
. 

O prodej pozemku požádali majitelé sousední nemovitosti v roce 2011, prodej byl obcí 

schválen, v roce 2013 se žadatelé rozhodli z důvodu nevýhodné investice pozemek 
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nekupovat. V  současné  době  mají   na  pozemku  postavený  přístřešek  a  používají ho 

k uskladnění různého materiálu.  

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

8. Inventarizační zpráva za rok 2015 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Inventarizační zprávou Obce Oudoleň za rok 2015.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu Obce Oudoleň za rok 2015.  

 Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 4/2/2016 bylo schváleno. 

 

9. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno   s   výkazy   k   účetní   závěrce   ZŠ   a   MŠ   Oudoleň 

k 31. 12. 2015 a dále se žádostí o převod hospodářského výsledku ve výši 14 797,10 Kč  

do fondu rezerv na provoz (na dokoupení nových lavic pro žáky). 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje účetní  závěrku  Základní školy  a  Mateřské  školy  Oudoleň 

za rok 2015 a dále  schvaluje  převod  hospodářského  výsledku  ve  výši 14 797,10 Kč 

do fondu rezerv na provoz školy.   

 Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 5/2/2016 bylo schváleno. 

 

10. Stav peněžních prostředků na účtech 

 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Era      257 012,21 

ČSOB a.s.   1 641 573,91 

Česká spořitelna a.s.     173 471,06 

Česká národní banka     282 067,78 

Celkem   2 354 124,96 

 

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

2 075 641,96 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 

 Ze zasedání odchází Mgr. Vlasta Bruknerová. 

11. Grantový program Kraje Vysočina Čistá voda 2016 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s výzvou grantového programu na podporu zpracování 

studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a 

čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z grantového programu Kraje Vysočina Čistá 

voda 2016 na zpracování projektové dokumentace v oblasti odvádění a čištění 

odpadních vod.  

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

 Usnesení č. 6/2/2016 bylo schváleno. 
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12. Povodí Vltavy - Žádost o souhlas vstupu majitele pozemku 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Povodí Vltavy, Havlíčkův Brod o souhlas 

vstupu majitele pozemku z důvodu odstranění sedimentu pod vodním tokem Oudoleňský 

potok, ř. km 2,100 - 3,780 v intravilánu obce.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, úsek 

Sázava I., Havlíčkův Brod, souhlasí se vstupem na pozemky obce a s provedením 

údržby  vodního  toku (odstranění  sedimentu  pod  vodním tokem) Oudoleňský potok, 

ř. km 2,100 – 3,780 v intravilánu obce. 

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

 Usnesení č. 7/2/2016 bylo schváleno. 

13. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

 s programem Ministerstva zemědělství "Podpora opatření na drobných vodních 

tocích a malých vodních nádržích". Požární nádrž nemá přítok z vodního toku 

(potoka) nelze o tuto dotaci žádat na její rekonstrukci. 

 od roku 2016 již nebude Kraj  Vysočina  poskytovat dar  na  údržbu  veřejné  zeleně 

v průjezdních úsecích obcí. V roce 2015  jsme získali dar na údržbu veřejné zeleně 

ve výši 4 tis. Kč. 

 se žádostí o příspěvek na Dětský karneval - obec zajistí topení v KD a uhradí část 

nákladů ve výši 1 000 Kč. 

 s organizací Podoubravského víceboje 2016 – termín 27. 8. 2016. 

 s nabídkou firmy D.A.S. – zástupce bude pozván na příští zasedání. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.12 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  18. 2. 2016.  

 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne  18. 2. 2016 

 

 

 

              ..............................................   dne  18. 2. 2016 

 

 

 

Starosta:                     ..............................................   dne  18. 2. 2016 

 

 

Razítko obce: 


