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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 1. 9. 2016 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.04 

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 Pavla Slámu 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. Podoubravský víceboj 2016 

3. Kontrola usnesení 

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

5. Záměr prodeje majetku obce č. 3/2016 

6. Záměr prodeje majetku obce č. 4/2016 

7. Kontrolní a finanční výbor 

8. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

9. Bezpečnost dětí v ZŠ a MŠ Oudoleň 

10. Pohlednice obce, kalendář na rok 2018 

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

12. Kronika obce 

13. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/8/2016 bylo schváleno. 

 

2. Podoubravský víceboj 2016 

Zasedání se zúčastnili zástupci jednotlivých složek, bylo projednáno zajištění organizace 

Podoubravského víceboje, který se koná 10. 9. 2016. 

 

3. Kontrola usnesení: 

Usneseníč. 4/7/2016:   

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

Lesním družstvem obcí Přibyslav. 

Dodatek č. 5 byl podepsán.  
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Usnesení č. 5/7/2016:  

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na realizaci    

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

Smlouva byla podepsána. 

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

4. 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. Rozpočet na tuto akci od firmy Jan Matějka - autodoprava, Ždírec n/D. činí 

174 tis. Kč s DPH.  

Návrh usnesení:   

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

5. Záměr prodeje majetku obce č. 3/2016 

Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej pozemku p. č. 432/10 v k. ú. Oudoleň o výměře 

8 m
2
.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 432/10, o výměře 8 m
2
 v  k. ú. Oudoleň,

 

za cenu 20 Kč/m
2
. Pozemek p. č. 432/10, zahrada,  vznikl na základě geometrického 

plánu č. 371-518/2015 vyhotoveného firmou GEODÉZIE Ledeč nad Sázavou s. r. o., 

oddělením od pozemku p. č. 432/3, zahrada.  Kupující uhradí veškeré náklady spojené 

se zápisem smlouvy do katastru nemovitostí, včetně daně z nabytí nemovitých věcí.  

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

Usnesení č. 2/8/2016 bylo schváleno. 

 

6. Záměr prodeje majetku obce č. 4/2016 

Zastupitelstvo  projednalo  žádost  o  prodej  části  pozemku p. č. 160/31 v k. ú. Oudoleň 

o výměře 1 000 m
2
.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 160/31, o výměře 1 000 m
2
 v k. ú. 

Oudoleň  za  cenu 20 Kč/m
2
 a  za  podmínky   dokoupení   části   pozemku  p. č. 160/36 

o stejné délce jako část pozemku p. č. 160/31. Pozemek bude prodán za stejnou cenu. 

Kupující zajistí zaměření pozemku, k zaměření bude pozván zástupce obce, a dále 

uhradí veškeré náklady spojené se zápisem smlouvy do katastru nemovitostí, včetně 

daně z nabytí nemovitých věcí.  

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti:  Petr Zvolánek, Bc. Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/8/2016 bylo schváleno. 

7. Kontrolní a finanční výbor 

Zastupitelstvo  projednalo  Protokol  o  výsledcích kontroly hospodaření Obce Oudoleň 

za období od 1. 12. 2015 do 31. 7. 2016. Kontrolu provedl finanční výbor obce. Na 

základě rozborů nákladů a výnosů za dané období nebylo zjištěno nehospodárné nebo 

neúčelné nakládání s finančními prostředky. 

Zastupitelstvo dále projednalo Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 8. 2016. 

Výbor se na svém zasedání zaměřil na kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce. 

Kontrolovaná usnesení byla bez připomínek, mimo bodu č. 12 ze dne 16. 4. 2015:  

Nebylo splněno v plném rozsahu opatření Městského úřadu Chotěboř - nebyla u č. p. 104 

nainstalována značka B28 "Zákaz zastavení". 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  schvaluje  Protokol  o  výsledcích kontroly hospodaření Obce Oudoleň 

za  období  od 1. 12. 2015 do 31. 7. 2016 a Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 
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24. 8. 2016. Starosta zajistil splnění bodu č. 12 ze zasedání ze dne 16. 4. 2015, týkající 

se instalace značky B28 "Zákaz zastavení" u č. p. 104. 

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

Usnesení č. 4/8/2016 bylo schváleno. 

8. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Era      358 372,85 

ČSOB a. s.   2 310 205,35 

Česká spořitelna a. s.        35 187,24 

Česká národní banka      316 096,18 

Celkem   3 019 861,62 

 

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

2 741 378,62 Kč. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 

9. Bezpečnost dětí v ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 

o provedení  bezpečnostních  opatření  v  budově  školy zamezující vniknutí cizí osoby 

do školy. Byla oslovena firma PC SINEK s. r. o., Havlíčkův Brod, která podala cenovou 

nabídku na instalaci monitorů a čipů.   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje provedení videoinstalace v Základní škole a Mateřské škole 

Oudoleň firmou PC SINEK s. r. o. Havlíčkův Brod.  

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

Usnesení č. 5/8/2016 bylo schváleno. 

10. Pohlednice obce, kalendář obce na rok 2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhy pohlednic obce a s návrhem kalendáře na rok 

2018. 

Návrh usnesení:  

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 od firmy 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. 

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

Usnesení č. 6/8/2016 bylo schváleno. 

 

11. 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
.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

12. Kronika obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem v kronice obce za rok 2015.  



4 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje zápis v kronice obce za rok 2015 a schvaluje odměnu 

kronikáři.   

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

Usnesení č. 7/8/2016 bylo schváleno. 

 

13. Různé 

 do příštího zasedání zastupitelstvo připraví návrhy propagačních předmětů obce. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21.09 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  1. 9. 2016.  

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne  1. 9. 2016 

 

 

              ..............................................   dne  1. 9. 2016 

 

 

Starosta:                     ..............................................   dne  1. 9. 2016 

 

 

 

 

Razítko obce: 


