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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 22. 9. 2016 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 

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

 

1. Zahájení 

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

že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Slámu a Bc. Petra Zvolánka, 

zapisovatelkou zápisu Irenu Milichovskou. 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 prodej pozemku p. č. 160/31 

4. Žádost o koupi pozemku v průmyslové zóně 

5. Žádost o koupi obecního pozemku 

6. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

7. Žádost o hostování lunaparku v roce 2017 

8. Rozpočtová změna č. 3/2016 a č. 4/2016 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

10. Smlouva o nájmu pozemku 

11. Dotace pro jednotky SDH obcí 

12. Výpověď z nájmu pohostinství k 30. 11. 2016 

13. Propagační předměty obce 

14. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/9/2016 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení č. 5/8/2016:  

Zastupitelstvo  schvaluje  provedení  videoinstalace  v  ZŠ  a   MŠ   Oudoleň   firmou 

PC SINEK s. r. o. Havlíčkův Brod.  

Provedení videoinstalace bylo objednáno.  

 

Usnesení č. 6/8/2016:  
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Zastupitelstvo schvaluje zadat zhotovení 250 ks pohlednic Vydavatelství BARON, 

Hostivice, variantu s popiskami vepsanými do obrázků, za cenu 4 Kč/ks a dále 500 ks 

pohlednic firmě Vladimír & Libuše Fukalovi, Jetřichovice, za cenu 3 Kč/ks vč. DPH. 

Zastupitelstvo dále schvaluje zhotovení kalendáře obce se starými fotografiemi na rok 

2018, budou osloveni sponzoři. 

Pohlednice byly upraveny a objednány. Pohlednice od firmy Vladimír & Libuše 

Fukalovi, Jetřichovice, již byly dodány. Budou osloveni sponzoři o příspěvek na vydání 

kalendáře obce na rok 2018. 

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Žádost o prodej pozemku p. č. 160/31 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej pozemku p. č. 160/31 v k. ú. Oudoleň 

o výměře 2 500 m
2
 za cenu 2,50 Kč/m

2
.  Žadatel byl osloven se žádostí o upřesnění své 

žádosti, aby mohl být zveřejněn záměr prodeje.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4. Žádost o koupi pozemku v průmyslové zóně 

Zastupitelstvo  projednalo  žádost  o koupi pozemku v průmyslové zóně v Oudoleni pro 

další rozvoj podnikání. Za účasti žadatele byla žádost upřesněna a bude vyvěšen záměr 

prodeje majetku obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  bere  na  vědomí.  Na zasedání v měsíci říjnu budou stanoveny 

podmínky prodeje pozemků v průmyslové zóně. Prodej pozemků bude projednáván na 

zasedání zastupitelstva v měsíci listopadu.  

 

5. Žádost o koupi obecního pozemku 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí  o  koupi  části obecního pozemku p. č. 160/31 

a p.  č.  160/36 v  k.  ú.  Oudoleň  o  výměře  cca  1 000 m
2
. Pozemek  by  byl  využíván k 

uskladnění materiálu pro předmět podnikání. Bude vyvěšen záměr prodeje majetku obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Blanka Zvolánková. 

 
6. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu č. 1/2016. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

7. Žádost o hostování lunaparku 

Zastupitelstvo  projednalo  žádost  paní  Simony Spilkové, Chrast, o hostování lunaparku 

v roce 2017. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  schvaluje  žádost paní Simony Spilkové, Chrast, o hostování lunaparku 

v roce 2017 na pozemcích za kulturním domem a u "Váhy" za cenu 5 000 Kč + úhrada 

spotřeby elektřiny + úhrada spotřeby vody.  

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

Usnesení č. 2/9/2016 bylo schváleno. 
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8. Rozpočtová změna č. 3/2016 a č. 4/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 3/2016, která se týkala  navýšení 

rozpočtu v příjmech např. na položkách: daň z příjmu právnických osob, prodej dřeva, 

nájem KD a ve  výdajích  např.  na  položkách neinvestiční transfery fyz. osobám, a dále 

s rozpočtovou změnou č. 4/2016, která se týká navýšení rozpočtu o I. část dotace na škol-

ní klub ve výši 400 872,61 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2016 a schvaluje rozpočtovou 

změnu č. 4/2016. 

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

Usnesení č. 3/9/2016 bylo schváleno. 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

 

Era      454 482,85 

ČSOB a. s.   2 121 013,19 

Česká spořitelna a. s.      229 647,74 

Česká národní banka      716 968,79 

Celkem   3 522 112,57 

 

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

3 243 629,57 Kč. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 
10. Smlouva o nájmu pozemku  

Ke dni  22.  11.  2016  končí  platnost smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 99 a p. č. 94 

o výměře 240 m
2
 (část zimního stadionu). Zastupitelstvo projednalo uzavření nové 

smlouvy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu na nájem části pozemku p. č. 99 a p. č. 94 o 

výměře 240 m
2
 za stejných podmínek jako smlouvu stávající s dobou platnosti 1 rok.  

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

Usnesení č. 4/9/2016 bylo schváleno. 

 
Ze zasedání odešla Marie Antlová. 

 
11. Dotace pro jednotky SDH obcí  

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  s  informací  o účelových investičních dotacích obcím 

na rok 2017.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 
12. Výpověď z nájmu pohostinství 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výpovědí  z nájmu pohostinství ke dni 30. 11. 2016 od 

firmy AUVICO s. r. o. Havlíčkův Brod. Bude vyvěšen záměr pronájmu pohostinství. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.    
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13. Propagační předměty obce 

Členové zastupitelstva předložili návrhy na propagační předměty obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje nechat zhotovit tyto propagační předměty obce: svíčka, svícen, 

klíčenka, trhací blok s magnetkou, zvoneček.  

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/9/2016 bylo schváleno. 

 

14. Různé 

 starosta poděkoval všem organizátorům podoubravského víceboje. 

 v obci bude přidáno veřejné osvětlení u č. p. 46, č. evid. 210 a u č. p. 126 a dále bude 

postupně vyměňováno stávající osvětlení. 

 zastupitelstvo  bylo  seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2016. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Oudoleň nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky. 

 na příštím zasedání bude projednána organizace oslav 620. let od založení obce, 

termín konání 10. 6. 2017. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.20  hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  22. 9. 2016.  

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne  22. 9. 2016 

 

 

              ..............................................   dne  22. 9. 2016 

 

 

Starosta:                     ..............................................   dne  22. 9. 2016 

 

 

 

 

Razítko obce: 


