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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 17. 3. 2016 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.02 

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

 

1. Zahájení 

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

že přítomno je 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Irenu Milichovskou a Mgr. Vlastu 

Bruknerovou, 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. Právní ochrana územní samosprávy - D. A. S. 

4. Porovnání pozemků po digitalizaci 

5. Záměr zřízení věcného břemene 

6. Pozemek p. č. 60/16 

7. Žádost o možnost užívání pozemků 

8. Žádost o pokácení smrků 

9. Grantový program Kraje Vysočina Čistá voda 2016 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/3/2016 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

 Usnesení č. 2/2/2016: 

 Zastupitelstvo schvaluje využívání pódia kulturního domu novou místní hudební  

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. 

 Se zástupcem hudební skupiny byla sepsána Smlouva o pronájmu nebytových prostor. 

 

 Usnesení č. 3/2/2016: 

 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. 
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 Obec požádala o dotaci. Rozhodnutí o výsledku žádosti by mělo být vydáno do konce 

března. 

 

3. Právní ochrana územní samosprávy - D. A. S. 

 Zasedání se zúčastnil zástupce pojišťovny D. A. S. Rechtsschutz AG pan Štěpán Holub, 

seznámil členy zastupitelstva s informacemi o pojištění právní ochrany územní 

samosprávy.   

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s pojišťovnou D. A. S. Rechtsschutz AG pojištění 

právní ochrany, roční pojistné činí 11 450 Kč.  

 Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti:  4 Zdrželi se: 0 

 Usnesení nebylo přijato.  

 

4. Porovnání pozemků po digitalizaci 

Zastupitelstvo projednalo změnu pozemků po digitalizaci obce, bude řešeno na 

katastrálním úřadě. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

5. Záměr zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo projednalo žádost 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 17. 3. 2016.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje 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 na pozemku p. č. 60/3 v k. ú. Oudoleň mezi obcí a 

RWE GasNet, s. r. o., za jednorázovou úplatu ve výši  1 000 Kč + DPH. 

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

 Usnesení č. 2/3/2016 bylo schváleno. 

 

6. Pozemek p. č. 60/16 

Zastupitelstvo projednalo užívání obecního pozemku p. č. 60/16 o výměře 102 m
2
, s 

užíváním pozemku bylo seznámeno na minulém zasedání.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí.   

 

Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 

7. Žádost o možnost užívání pozemků 

 Zastupitelstvo projednalo žádost o možnost užívání pozemků p. č. 124 a p. č. 643/1 za 

účelem vypásání ovcemi.   

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje užívání pozemků p. č. 124 a p. č. 643/1  od 17. 4. 2016 do 16. 4. 

2017 za podmínek stejných jako v předcházející Smlouvě o užívání pozemků. 

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

 Usnesení č. 3/3/2016 bylo schváleno. 

8. Žádost o pokácení smrků 
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 Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení smrků před č. p. 49. Stromy při velkém větru 

ohrožují pádem dům a elektrické vedení. Žadatelé jsou ochotni provést náhradní výsadbu. 

Smrky v počtu 7 ks rostou na obecním pozemku p. č. 648/94 v k. ú. Oudoleň. 

 Zastupitelstvo doporučuje pokácení 2 ks nejvyšších smrků. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    
 

9. 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 ruší usnesení č. 6/2/2016 a schvaluje požádat o dotaci z grantového 

programu Kraje Vysočina Čistá voda 2016 na zpracování studie v oblasti odvádění a 

čištění odpadních vod.  

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

 Usnesení č. 4/3/2016 bylo schváleno. 

 

10. Stav peněžních prostředků na účtech 

 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Era      309 704,70 

ČSOB a.s.   1 655 409,68 

Česká spořitelna a.s.      156 492,68 

Česká národní banka      282 057,78 

Celkem   2 403 664,84 

 

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

2 125 181,84 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

11. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo: 

 v neděli 27. 3. 2016 proběhne úprava tůně pro střevle v horní části obce 

 obec požádá o dotaci z grantového programu Kraje Vysočina Rozvoj ICT na akci 

"Rozvoj ICT v obci Oudoleň_2" 

 vyúčtování dětského karnevalu, pouťové posezení, podoubravský víceboj. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z grantového programu Kraje Vysočina 

Rozvoj ICT na akci "Rozvoj ICT v obci Oudoleň_2".  

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

 Usnesení č. 5/3/2016 bylo schváleno. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.44  hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
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Zápis byl vyhotoven dne:  17. 3. 2016.  

 

 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne  17. 3. 2016 

 

 

 

              ..............................................   dne  17. 3. 2016 

 

 

 

Starosta:                     ..............................................   dne  17. 3. 2016 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


