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Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 15. 3. 2017 
 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 
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 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
 Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Bc. Petra Zvolánka a Václava Augustina, 

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. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les 
3. Projekt „přeložení cesty“ 
4. Záměr prodeje majetku obce č. 3/2017 
5. Oprava mostku na obecní cestě p. č. 683/18 
6. Kontrola usnesení 
7. Žádost o finanční příspěvek 
8. Preventista požární ochrany obce 
9. Návrhy autobusových jízdních řádů 
10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
11. Různé 
Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/3/2017 bylo schváleno. 
  
2. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 

Zastupitelstvo projednalo na místě samém žádost o pokácení: 1 ks břízy o obvodu kmene 
153 cm, 1 ks borovice o obvodu kmene č. 177 cm, 1 ks jeřábu (dvoják) o obvodu kmene 
90 m a 107 cm a 1 ks jasanu o obvodu kmene 110 cm ve výšce 130 cm na pozemku p. č. 
432/5 v k. ú. Oudoleň.  Hlavním  důvodem  ke  kácení  jsou  plánované  terénní   úpravy 
v rámci  akce  "přeložení  cesty".  Při  této  akci  je  počítáno  s  výsadbou  nových   keřů 
a stromů.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo doporučuje pokácení. 
 

3. Projekt „přeložení cesty“ 
Zastupitelstvo projednalo na místě samém projekt „Doplnění krajinných vegetačních 
prvků Oudoleň – Od zelené louky“. Tento  projekt  se  týká  přeložení části obecní cesty 
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p. č. 718 a 683/18 v k. ú. Oudoleň z důvodu řešení podmáčení domu čp. 28. Projekt byl 
projednán v roce 2014 a se žadatelem byla sepsána Smlouva o budoucí směnné smlouvě, 
týkající se prodeje části pozemků p. č. 718 a p. č. 638/18 (stávající obecní cesta) žadateli 
a nákup části pozemků p. č. 431/2, p. č. 432/4 a p. č. 432/5 v k. ú. Oudoleň (cesta nová) 
od žadatele.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí projekt „Doplnění krajinných vegetačních prvků 
Oudoleň – Od zelené louky“.  
 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 3/2017 
Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí o odkoupení části pozemku p. č. 61/2 o vý-
měře asi 48 m2 za účelem stavby plotu. Záměr prodeje majetku obce byl vyvěšen na úřed-
ní desce dne 8. 3. 2017.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

5. Oprava mostku na obecní cestě p. č. 683/18 
Zastupitelstvo projednalo na místě samém opravu mostku pod obecní cestou p. č. 683/18 
v k. ú. Oudoleň. Stávající mostek pod obecní cestou je propadlý a dochází k zadržování 
vody a podmáčení obecní cesty a přilehlých pozemků.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje provést opravu mostku pod cestou p. č. 683/18 v k. ú. Oudoleň. 
Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/3/2017 bylo schváleno. 
 

6. Kontrola usnesení 
Bod č. 9 – Koupaliště 
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí, bude projednáno na příštím zasedání. 
Zastupitelstvo opětovně projednalo možnost čerpat dotaci na opravu vodní nádrže 
(koupaliště) v rámci dotačního programu ministerstva zemědělství. Předpokládané 
náklady  3 300  tis.  Kč, dotace 80 %, spoluúčast  obce  včetně  neuznatelných  nákladů 
na projekt a služby by činila asi 800 tis. Kč.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci na opravu vodní nádrže v rámci dotačního 
programu ministerstva zemědělství. 
Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/3/2017 bylo schváleno. 
 

7. Žádost o finanční příspěvek 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek  na  výstavbu  nového  
rodinného  domu  na  pozemku pod stávajícím domem č. p. 82 ve výši 400 tis. Kč.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

8. Preventista požární ochrany obce 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením firmy provádějící obci služby v oblasti 
požární ochrany zrušit funkci Preventista požární ochrany. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo ruší funkci Preventista požární ochrany obce.  
Výsledek hlasování: Pro: 8  Proti: Pavel Sláma  Zdrželi se: 0 
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9. Návrhy autobusových jízdních řádů 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhy autobusových jízdních řádů, zajišťujících 
obsluhu naší obce.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era      384 016,78 

ČSOB a. s.   1 962 371,66 

Česká spořitelna a. s.        87 585,14 

Česká národní banka      220 758,59 

Celkem   2 654 732,17 

z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 
2 469 076,17 Kč. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.    

 
11. Různé 

 zastupitelstvo bylo seznámeno se změnou položky v rozpočtu obce. Zákon o loteriích, 
ke kterému se vztahovaly položky 1351, 1352 a 1355 byl zrušen a nahrazen zákony 
novými, ke kterým se nově vztahují položky 1381 – 1384. Položka rozpočtu 1351 – 
Odvoz z výtěžku z provozování loterií je nahrazena položkou 1382 - Zrušený odvod z 
loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů.  

 zastupitelstvo projednalo nabídku společnosti TSProduction.cz na promítání letního 
kina v obci - cena cca 10 tis. Kč.  

 zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem, který se týká hospodaření s obecními 
pozemky a Oudoleňských listů. 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním dětského karnevalu. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.24 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 3. 2017. 
 
 
Ověřovatelé:               ..............................................   dne 15. 3. 2017 
 
              ..............................................   dne 15. 3. 2017 
 
Starosta:                     ..............................................   dne 15. 3. 2017 
 
Razítko obce: 


