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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 7. 7. 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 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Vladimíru Stehnovou a Irenu 

Milichovskou, 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. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2016 

4. Žádost o povolení jiné stavby 

5. Žádost o zpevnění obecní cesty za domy č. p. 9, č. p. 12, č. p. 81 a č. p. 14 

6. Dodatek č. 5 nájemní smlouvy mezi 44 podílnickými obcemi a Lesním družstvem 

obcí 

7. Posílení vodního zdroje Olšiny 

8. Dotace na akci „Rozvoj ICT v obci Oudoleň č. 2“ 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

10. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/7/2016 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

 

 Usnesení č. 3/5/2016: 

       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.  

       Smlouva o dílo byla podepsána. 

 

       Další usnesení jsou průběžně plněna.  
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3. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2016 

 Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň o výměře 

asi 160 m
2 

(jedná se o zahrádku před štítem a plochu za stodolou pro skladování dřeva). 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň o výměře 160 m
2
 

za cenu v místě obvyklou. 

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

 Usnesení č. 2/7/2016 bylo schváleno. 

 

4. Žádost o povolení jiné stavby 

 Zastupitelstvo projednalo žádost o povolení stavby přístřešku o výměře 5 x 5 x 2,5 m na 

vlastním pozemku. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje stavbu přístřešku o rozměrech 5 x 5 x 2,5 m paní Heleně 

Plíhalové, Oudoleň č. p. 124, na vlastním pozemku p. č. st. 146. 

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

 Usnesení č. 3/7/2016 bylo schváleno. 

5. Žádost o zpevnění obecní cesty 

 Zastupitelstvo  projednalo  žádost  o  zpevnění  obecní  cesty  za  č. p. 9, č. p. 12, č. p. 81 

a č. p. 14. 

 Návrh usnesení:   

 Zastupitelstvo bere na vědomí, bude projednáno na příštím zasedání.  

6. Dodatek č. 5 nájemní smlouvy mezi 44 podílnickými obcemi a Lesním družstvem obcí 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatkem č. 5 nájemní smlouvy mezi podílnickými 

obcemi a Lesním družstvem obcí Přibyslav. 

 Návrh usnesení:   

 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 5 nájemní smlouvy mezi 44 podílnickými obcemi a 

Lesním družstvem obcí Přibyslav. 

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

 Usnesení č. 4/7/2016 bylo schváleno. 

 

       Dalšího jednání se zúčastnil pan Pavel Sláma. 

7. Posílení vodního zdroje Olšiny 

Starosta obce informoval o možnostech posílení vodního zdroje v Olšinách. 

 Návrh usnesení:   

 Zastupitelstvo  bere na vědomí. 

 

8.  Dotace na akci „Rozvoj ICT v obci Oudoleň“ 

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina             

FV01578.0025 na realizaci akce „Rozvoj ICT v obci Oudoleň č. 2.“ 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na realizaci    

 akce „Rozvoj ICT v obci Oudoleň č. 2.“ 

 Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 5/7/2016 bylo schváleno. 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

Informace o stavu peněžních prostředků bude zveřejněna na příštím zasedání. 
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10. Různé 

- pošta Partner – žádosti o zaměstnání 

- odpady – obec nebude podávat žádost o dotaci.  

      Zastupitelstvo  bere na vědomí. 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.00 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  7. 7. 2016.  

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne  7. 7. 2016 

 

 

              ..............................................   dne  7. 7. 2016 

 

 

Starosta:                     ..............................................   dne  7. 7. 2016 

 

 

 

 

Razítko obce: 


