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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 19. 5. 2016 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.05 

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 Bc. Petra Zvolánka a Mgr. Vladimíru 

Stehnovou, 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. Podoubravský víceboj 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2016 

5. Oprava místních komunikací 

6. Žádost o napojení na obecní vodovod 

7. Dotace na infrastrukturu vodovodu 

8. Dotační program Odpady 2016 

9. Zapůjčení  výčepu na míchání nápojů 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/5/2016 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení č. 2/4/2016: 

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.   

Kupní smlouva byla podepsána. 
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 Usnesení č. 3/4/2016: 

 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. 

 Smlouva o užívání pozemku byla podepsána. 

 

 Usnesení č. 5/4/2016: 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z grantového programu Ministerstva vnitra 

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

dopravního automobilu". 

 Obec podala žádost o dotaci.  

 

 Usnesení č. 11/4/2016: 

 Zastupitelstvo  schvaluje požádat o dotaci na zabezpečení prostor Pošty Partner v 

budově č. p. 131 v Oudoleni.    

 Obec podala žádost o dotaci. 

 

3. Podoubravský víceboj 

 Zasedání se zúčastnili zástupci spolků. Byla projednána organizace Podoubravského 

víceboje.   

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2016 

 Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem pozemku p. č. 648/8 v k. ú. Oudoleň o 

výměře 35 m
2
.  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje pronajmout  část pozemku p. č. 648/8 v k. ú. Oudoleň o výměře 

35 m
2 

na dobu od 12. 6. 2016 do 11. 6. 2021. Nájem pozemku je bez úplaty za podmínky 

pronájmu části pozemku p. č. 49 v k. ú. Oudoleň Obci Oudoleň.  

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

 Usnesení č. 2/5/2016 bylo schváleno. 

 

5. Oprava místních komunikací 

 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.  

 Nabídku předložili:  

1. Jan Matějka - autodoprava, Hamerská 381, Ždírec n/D.: 

 a) penetrace  - cena  bez DPH 259 318, 39 Kč 

 b) frézovaná drť - cena bez DPH 153 858,60 Kč.  

2. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Havlíčkův Brod - cena bez DPH 509 726 Kč. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje zadat opravu místních komunikací u č. p. 118, č. p. 119 (včetně 

mostu), č. p. 46, č. p. 129 a č. p. 114 firmě Jan Matějka - autodoprava, Ždírec n/D. za 

cenu 259 318,39 Kč bez DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.  

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

 Usnesení č. 3/5/2016 bylo schváleno. 

6. Dotace na infrastrukturu vodovodu 

 Zastupitelstvo projednalo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací 

na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Výše dotace činí max. 75 % uznatelných 

nákladů. Termín podání žádosti do 31. 7. 2016. 

 Návrh usnesení:   
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 Zastupitelstvo  bere na vědomí, starosta předloží cenovou nabídku. 

7. Žádost o napojení se na obecní vodovod 

 Zastupitelstvo projednalo žádost o napojení č. p. 11 v Oudoleni na obecní vodovod. 

        Návrh usnesení:   

 Zastupitelstvo schvaluje žádost o napojení č. p. 11 v Oudoleni na obecní vodovod. 

Žadatelka uhradí náklady na zapojení, obec uhradí navrtávací pás + šoupě. Vedení 

vodovodu pod místní komunikací bude provedeno buď podvrtáním nebo bude místní 

komunikace uvedena do původního stavu.   

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

 Usnesení č. 4/5/2016 bylo schváleno. 

8. Dotační program Odpady 2016 

 Zastupitelstvo projednalo výzvu dotačního programu Kraje Vysočina Odpady 2016. Podíl 

dotace činí 60 %.  Termín podání žádosti do 15. 7. 2016.  

 Návrh usnesení:   

 Zastupitelstvo  bere na vědomí. 

9. Zapůjčení výčepu na míchání nápojů 

Zastupitelstvo projednalo žádost o zapůjčení  výčepu ve vestibulu kulturního domu na 

míchání nápojů při akcích, kdy nebude výčep využíván pořadateli akce, např. divadelní 

představení, pouťové posezení apod. 

Návrh usnesení:   

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí prostoru výčepu ve vestibulu kulturního domu na 

prodej nápojů při akcích, kdy nebude výčep využíván pořadateli, za cenu 50 Kč za akci. 

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

Usnesení č. 6/5/2016 bylo schváleno. 

10. Stav peněžních prostředků na účtech 

 K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Era      358 867,46 

ČSOB a.s.   2 077 763,00 

Česká spořitelna a.s.      112 710,30 

Česká národní banka      316 136,18 

Celkem   2 865 476,94 

 

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

2 586 993,94 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.    

11. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo: 

 obec nezískala dotaci z programu Čistá voda na Studii odvádění a čistění odpadních 

vod. Celkem bylo podáno 108 žádostí, bylo vyhověno 58 žádostem. Obec uhradí 

náklady na studii z vlastních prostředků. 

 majitelka č. p. 20 v Oudoleni získala dotaci na obnovu kulturní památky "Venkovská 

usedlost č. p. 20 v Oudoleni". Obec bude přispívat 10 %  na náklady akce. 

 pouťové posezení. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.20 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  19. 5. 2016.  

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne  19. 5. 2016 

 

 

              ..............................................   dne  19. 5. 2016 

 

 

Starosta:                     ..............................................   dne  19. 5. 2016 

 

 

 

 

Razítko obce: 


