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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 11. 1. 2017 

 

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

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

 

1. Zahájení 

Před zahájením zasedání bylo nové člence zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvo-

lení členkou zastupitelstva obce. 

 

Předsedající vyzval novou členku zastupitelstva Pavlínu Blažkovou ke složení slibu. Před 

složením slibu ji upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 

následek zánik mandátu. 

Složení  slibu  proběhlo  tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 

budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Oudoleň a jejích občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky.“ a vyzval paní Pavlínu Blažkovou ke složení slibu pronesením 

slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Paní Pavlína Blažkovu neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou. Byla 

seznámena a podepsala Informaci o povinnosti mlčenlivosti člena Zastupitelstva obce 

Oudoleň. 

 

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

že přítomno je 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Slámu a Mgr. Vladimíru Stehnovou, 

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. Malá bioplynová stanice Oudoleň 
3. Kontrola usnesení 
4. Volba předsedy sportovního a kulturního výboru 
5. Rozhodnutí o odměně za výkon funkcí neuvolněného člena zastupitelstva 
6. Volba člena kontrolního výboru 
7. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les 
8. Záměr pronájmu majetku obce č. 10/2016 
9. Žádost o připojení domu číslo 130 k obecnímu vodovodu 
10. Program obnovy venkova Vysočiny 
11. Čistá Vysočina 
12. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
13. Příspěvky a dary 
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14. Záměr pronájmu majetku obce č. 11/2016 
15. Facebook 
16. Různé 
Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/1/2017  bylo schváleno. 

 

2. Malá bioplynová stanice Oudoleň 
 Předsedající seznámil členy zastupitelstva se skutečností, že na základě žádostí tří členů 

zastupitelstva bylo zasedání zastupitelstva svoláno dříve než je obvyklé. Důvodem je 

povolení Malé bioplynové stanice Oudoleň. 
 Bc. Petr Zvolánek předal předsedajícímu Petici občanů obce k zastavení - zrušení 

výstavby bioplynové stanice. 
Dne 19. 7. 2012 obec obdržela žádost společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a. s. o 

souhlas s výstavbou bioplynové stanice v areálu farmy Oudoleň. Bioplynová stanice (dále 

BPS) by byla umístěna na pozemcích žadatele v souladu s územním plánem. BPS by 

zpracovávala kejdu z vepřína, který plánuje společnost zrekonstruovat. Jako další 

surovinou by byly použity senáže, siláže a využitelné rostlinné posklizňové zbytky. BPS 

by měla poloviční výkon oproti BPS v Havl. Borové - 370 kW. Odpadní teplo by bylo 

využitelné celoročně, v zimním období k vytápění porodny prasnic a správní budovy, v 

letním období by odpadní teplo vytápělo sušku na sušení obilí. Souhlas byl potřeba k 

prvotním dokladům ohledně připojení do el. soustavy a pro zahájení jednání se stavebním 

úřadem. Pro další posouzení bude vyhotovena EIA - vliv na životní prostředí, s jejímž 

výsledky by byla obec, potažmo občané obce, seznámeni. 
Na základě této žádosti zastupitelstvo obce na zasedání dne 18. 9. 2012 usnesením č. 

2/6/2012 schválilo výstavbu bioplynové stanice v areálu farmy Oudoleň. 
Dne 28. 12. 2016 bylo na základě žádosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru 

životního prostředí a zemědělství, vyvěšeno na úřední desce obce oznámení o zahájení 

zjišťovacího řízení - posuzování vlivů na životní prostředí záměru Malá bioplynová 

stanice Oudoleň. Obec a veřejnost mohou k tomuto oznámení zaslat vyjádření nejpozději 

do 17. 1. 2017 na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem firmy Havlíčkova Borová zemědělská a. s. k 

záměru. Zastupitelstvo diskutovalo s občany o záměru. (Proti: navýšení dopravy, zápach, 

znečištění spodních a povrchových vod, změna složení surovin, hluk. Pro: využití areálu 

farmy Oudoleň, vytápění obecních budov). 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce požaduje, aby záměr Malá bioplynová stanice Oudoleň byl 

posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 2/6/2012 ze dne 18. 9. 2012 a nepodporuje výstavbu 

Malé bioplynové stanice Oudoleň. 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/1/2017 bylo schváleno. 
 

3. Kontrola usnesení: 
Usnesení jsou průběžně plněna.  

4. Volba předsedy sportovního a kulturního výboru 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedkyně sportovního a kulturního výboru 

Pavlínu Blažkovou. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedkyní sportovního a kulturního výboru Pavlínu 

Blažkovou. 

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

Usnesení č. 3/1/2017 bylo schváleno. 
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5. Rozhodnutí o odměně za výkon funkcí neuvolněného člena zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 77 zákona 

o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna za souběh výkonu funkce 

předsedy a neuvolněného člena zastupitelstva, a to od 11. 1. 2017.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oudoleň stanoví odměnu za souběh funkcí předsedy výboru a 

neuvolněného člena zastupitelstva obce, a to od 11. 1. 2017. 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/1/2017  bylo schváleno. 
 

6. Volba člena kontrolního výboru 
Předseda kontrolního výboru Bc. Petr Zvolánek navrhl na uvolněné místo člena 

kontrolního výboru Romana Zdražila.   
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí člena kontrolního výboru Bc. Romana Zdražila.   

Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/1/2017 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 

Zastupitelstvo projednalo žádost  o  pokácení  1 ks  olše, o  obvodu  kmene  220 cm  ve  

výšce 130 cm,  na pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň a žádost o pokácení 1 ks olše na 

pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň Komise pro životní prostředí doporučuje pokácení, 

stromy budou označeny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení. 
 

8. Záměr pronájmu majetku obce č. 10/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem pronájmu nebytových prostor - pódia 

kulturního domu na rok 2017 za účelem zkoušek hudební kapely. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, na příštím zasedání bude projednána smlouva s bližšími 

podmínkami. 

 

9. Žádost o připojení domu číslo 130 k obecnímu vodovodu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o připojení domu č. p. 130 k obecnímu 

vodovodu. Žadatel dosud používá vodu z vlastní studny. Kvalita vody ve studni se 

zhoršila a dále ji nemůže používat na běžnou potřebu a vaření. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost  o připojení domu č. p. 130 k obecnímu vodovodu. 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/1/2017  bylo schváleno. 

 

10. Program obnovy venkova Vysočiny 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s novými pokyny Programu obnovy venkova Vysočiny 

pro rok 2017. Podání žádost o dotaci v termínu od 1. 2. do 30. 6. 2017. Podíl obce 50 % 

nákladů, max. výše dotace 120 tis. Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

Ze zasedání odchází Marie Antlová. 
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11. Čistá Vysočina 

Čistá Vysočina v roce 2017 proběhne ve dnech 10. - 23. dubna 2017. Přihláška do 28. 2. 

2017. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí účast na akci Čistá Vysočina, a to v sobotu 22. 4. 2017 ve 

stejném rozsahu jako v minulých letech. 

12. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
K dnešnímu dni má obec na účtech celkem: 

Era      397 998,28 

ČSOB a. s.   2 194 681,11 

Česká spořitelna a. s.      156 568,20 

Česká národní banka      220 783,99 

Celkem   2 970 031,58 

z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 

2 784 375,58 Kč. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 

13. Příspěvky a dary 

Zastupitelstvo projednalo výši příspěvků a darů při významných životních událostech. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje peněžní příspěvek ve výši 1 000 Kč a nepeněžní příspěvek až do 

výše 1 000 Kč každému novorozenci narozenému v obci, jehož matka měla v obci trvalý 

pobyt v době narození dítěte. 

Zastupitelstvo schvaluje nepeněžní dar až do výše 1 000 Kč občanům s trvalým 

bydlištěm na území obce, kteří dosáhnou životního výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 a více 

let. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce rozhodnutím o peněžním nebo nepeněžním 

daru při dalších významných životních výročích a událostech. 

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

Usnesení č. 7/1/2017 bylo schváleno. 

 

14. Záměr pronájmu majetku obce č. 11/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem pronájmu pozemků obce v k. ú. Oudoleň 

Havlíčkově Borové zemědělské a. s. (změna po digitalizaci pozemků). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemků obce v k. ú. Oudoleň společnosti 

Havlíčkova Borová zemědělská a. s. dle Přílohy ke smlouvě č. 590/2012.  

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

Usnesení č. 8/1/2017 bylo schváleno. 

 

15. Facebook 

Zastupitelstvo projednalo možnost zřízení facebooku pro naši obec. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

16. Různé 

 vyúčtování plesu 
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 žádost o sponzorský dar na Obecní a školní ples Havlíčkova Borová – obec přispěje 5 

ks darů 

 žádost o příspěvek na Dětský karneval – obec přispěje 1 000 Kč. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20.16 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členky zastupitelstva obce 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  11. 1. 2017. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne  11. 1. 2017 

 

 

              ..............................................   dne  11. 1. 2017 

 

 

Starosta:                     ..............................................   dne  11. 1. 2017 

 

 

 

 

Razítko obce: 

 

 

 


