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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 21. 4. 2016 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.03 

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 Václava Augustina a Marii Antlovou, 

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. Podoubravský víceboj  

4. Záměr prodeje majetku obce č. 1/2016 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2016 

6. Závěrečný účet Obce Oudoleň za rok 2015 

7. Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 

8. Studie - Odvádění a čištění odpadních vod 

9. Výzva - Oprava vnějšího schodiště u Kulturního domu Oudoleň 

10. Oprava místních komunikací 

11. POVV 2016 - Veřejné osvětlení 

12. Rozpočtová změna č. 1/2016 

13. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

14. Žádost o poskytnutí dotace 

15. Žádost o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku 

16. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/4/2016 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

 Usnesení č. 2/3/2016: 

 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 
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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. 

 Smlouva byla podepsána, úplata byla obci zaplacena. 

 

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

Zástupce obce projednal užívání obecního pozemku p. č. 60/16 v k. ú. Oudoleň. 

Uživatelé pozemku si tento pozemek koupí. Prodej pozemku byl schválen 

zastupitelstvem dne 16. 12. 2011 usnesením č. 13/143. V kupní smlouvě nebude uvedeno 

věcné břemeno na obecní vodovod. Obecní vodovod přes tento pozemek nevede. 

   

 Usnesení č. 3/3/2016: 

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

do 16. 4. 2017 za podmínek stejných jako v předcházející Smlouvě o užívání pozemků. 

 Smlouva o užívání pozemků byla podepsána. 

 

 Usnesení č. 4/3/2016: 

 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.  

 Obec podala žádost o dotaci.  

 

3. Podoubravský víceboj 

 Zasedání se zúčastnili zástupci spolků. Byla projednána organizace Podoubravského 

víceboje.   

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 1/2016 

Zastupitelstvo   projednalo   záměr   prodeje   majetku  obce   č. 1/2016 - část  pozemku  

p.  č. 648/195  díl  "a"  v  k.  ú.  Oudoleň  o  výměře  5 m
2
.  Pozemek  tvoří  část  stavidel 

u Mlynářského rybníka, jejichž prodej byl již zastupitelstvem schválen.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  schvaluje  prodat  na  základě  geometrického  plánu č. 377-1365/2015 

ze dne 12. 1. 2016 vyhotoveného firmou GEONOVA s. r. o., Nádražní 397, 580 01 

Havlíčkův Brod, pozemek p. č. 728/8, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 134 m
2
. 

Pozemek p. č. 728/8 vzniká sloučením dílu "a" o výměře 5 m
2
 odděleného od pozemku 

p. č. 648/195  a dílu  "b" o výměře 129 m
2
 odděleného od pozemku p. č. 728/7 v k. ú. 

Oudoleň.   

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

Usnesení č. 2/4/2016 bylo schváleno. 

 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2016 

 Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o 

výměře 7,5 m
2
. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje pronajmout část pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře 

7,5 m
2 

  na  dobu  od 10.  5.  2016  do  9.  5.  2021  za  cenu 5 Kč/m
2
/rok. 

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

 Usnesení č. 3/4/2016 bylo schváleno. 

 

6. Závěrečný účet Obce Oudoleň za rok 2015 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným účtem obce Oudoleň za rok 2015, včetně 

příloh.   

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce Oudoleň za rok 2015, souhlasí s celo-

ročním hospodařením obce, bez výhrad.  

 Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Obce Oudoleň za účetní období roku 2015, 

sestavenou k 31. 12. 2015. 

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

 Usnesení č. 4/4/2016 bylo schváleno. 

7. Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů  

 Obec nezískala dotaci na nákup požárního dopravního automobilu pro rok 2016, bude 

opět žádat o tuto dotaci pro rok 2017.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z grantového programu Ministerstva vnitra 

České republiky "Dotace pro jednotky SDH obcí, podprogram 2 - pořízení nového 

dopravního automobilu" ve výši 450 tis. Kč, obec uhradí zbývající náklady z vlastních 

zdrojů. Obec dále schvaluje požádat o dotaci z Kraje Vysočina ve výši 300 tis. Kč. 

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

 Usnesení č. 5/4/2016 bylo schváleno. 

 

8. Studie - Odvádění a čištění odpadních vod 

 Zastupitelstvo projednalo nabídky na zpracování studie na odvádění a čistění odpadních 

vod.  

 Nabídku předložili:  

1. Projekce Máša s. r. o., Škrdlovice č. p. 186 - cena bez DPH 35 000 Kč.  

2. Ing. František Kujan, Na Liškově 236, Krucemburk - cena bez DPH 35 000 Kč. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje zadat vypracování studie na odvádění a čištění odpadních vod 

v obci Oudoleň firmě Ing. František Kujan, Na Liškově 236, Krucemburk za cenu bez 

DPH 35 000 Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.  

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

 Usnesení č. 6/4/2016 bylo schváleno. 

  

9. Výzva - Oprava vnějšího schodiště u Kulturního domu Oudoleň 

 Zastupitelstvo projednalo nabídky na opravu vnějšího schodiště u Kulturního domu 

Oudoleň. Obec oslovila firmy: RENOS s. r. o., Hlinsko; Zdeněk Kolouch, Chotěboř; 

DESIGN s. r. o. Chotěboř; Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV, Chotěboř;  Stavitelství 

Martin Štěpánek, Ždírec n/D. 

 Nabídku předložili:  

1. DESIGN s. r. o., Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř – cena s DPH 136 225 Kč 

2. RENOS s. r. o., Pod Rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko – cena s DPH 127 669 Kč. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje zadat provedení projektu: Oprava vnějšího schodiště u 

Kulturního domu Oudoleň firmě RENOS s. r. o., Pod Rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko  

za cenu včetně DPH 127 669 Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.   

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

 Usnesení č. 7/4/2016 bylo schváleno. 

 

10. Oprava místních komunikací 
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 Zastupitelstvo projednalo nabídky na opravu místních komunikací u č. p. 118, č. p. 119 

(včetně mostu), č. p. 46, č. p. 129 a č. p. 114. Obec oslovila firmy: Jan Matějka - 

autodoprava, Ždírec n/D. a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Havlíčkův Brod.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

11. POVV 2016 - Veřejné osvětlení 

 Obec získala dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na projekt "Veřejné osvětlení 

od č. p. 61 po č. p. 55" ve výši 110 tis. Kč. Zastupitelstvo projednalo nabídky firem na 

provedení tohoto projektu. Obec oslovila firmy: Elektroslužby spol. s r. o., Havlíčkův 

Brod, CITELUM a. s., Havlíčkův Brod, Lubomír Dvořák, Stavební divize, Havlíčkův 

Brod, E.mont s. r. o., Nové Město na Moravě, INSTAV Hlinsko a. s., Josef Vaníček - 

ELOV, Vojnův Městec. 

 Nabídku předložili:  

1. Josef Vaníček - ELOV, Vojnův Městec 301,  591 01 Žďár nad Sázavou – cena 

313 632 Kč s DPH 

2. Elektroslužby spol. s r. o., Průmyslová 3608, 580 01 Havlíčkův Brod – cena 

411 188,25 Kč s DPH 

3. ElektroMont HB s. r. o., Dvořácká 3263, 580 01 Havlíčkův Brod – cena 

404 455,02 Kč s DPH. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje zadat provedení projektu:" Veřejné  osvětlení  od č. p. 61 po č. 

p. 55" firmě Josef Vaníček – ELOV, Vojnův Městec 301, 591 01  Žďár nad Sázavou  

za cenu včetně DPH 313 632 Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.  

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

 Usnesení č. 8/4/2016 bylo schváleno. 

12. Rozpočtová změna č. 1/2016 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovou změnou č. 1/2016.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

13. Stav peněžních prostředků na účtech 

 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Era      359 027,58 

ČSOB a.s.   1 822 647,31 

Česká spořitelna a.s.      137 615,97 

Česká národní banka      316 147,78 

Celkem   2 635 438,64 

 

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

2 356 955,64 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

14. Žádost o poskytnutí dotace 

 Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň na poskytnutí 

dotace ve výši 1 000 Kč  na  nákup  drobných  cen  na  šachový  turnaj  škol  pořádaný 

Základní školou Oudoleň dne 29. 4. 2016.   

 Návrh usnesení:   
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 Zastupitelstvo  schvaluje poskytnout Základní škole a Mateřské škole Oudoleň dotaci 

ve výši 2 000 Kč na nákup drobných cen v rámci šachového turnaje pořádaného dne 

29. 4. 2016.   

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

 Usnesení č. 10/4/2016 bylo schváleno. 

15. Žádost o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku  

 Zastupitelstvo projednalo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací 

na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016. Obec by 

požádala o dotaci na zabezpečení prostor pošty Partner v budově č. p. 131.    

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo  schvaluje požádat o dotaci na zabezpečení prostor pošty Partner v 

budově č. p. 131 v Oudoleni.    

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

 Usnesení č. 11/4/2016 bylo schváleno. 

16. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo: 

 cenovou nabídku na elektrorevize 

 stížnost na soustřeďování odpadů 

 akce "Rozvoj ICT v obci Oudoleň" 

 úpravu povrchu hřiště v dolní části obce 

 dokumentaci obce pro mimořádné a krizové události 

 s nabídkou LED osvětlení. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.01  hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  21. 4. 2016.  

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne  21. 4. 2016 

 

 

              ..............................................   dne  21. 4. 2016 

 

 

Starosta:                     ..............................................   dne  21. 4. 2016 

 

 

 

 

Razítko obce: 


