Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 20. 4. 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
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že přítomno je 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Irenu Milichovskou a Pavlínu Blažkovou,
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. Kontrola usnesení
3. Záměr prodeje majetku obce č. 3/2017
4. Žádost o prodej části pozemků
5. Projekt na posílení vodního zdroje
6. Elektronická dražba nemovité věci
7. Závěrečný účet Obce Oudoleň za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016
8. Žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o poskytnutí dotace
9. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
10. Žádost o povolení připojení k obecnímu vodovodu
11. Program obnovy venkova Vysočiny 2017
12. Žádost o finanční příspěvek na přestavbu rodinného domu č. p. 82
13. Pojištění právní ochrany územní samosprávy
14. Stav peněžních prostředků na účtech obce
15. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/4/2017 bylo schváleno.

2.

Kontrola usnesení
Usnesení jsou průběžně plněna.

3.

Záměr prodeje majetku obce č. 3/2017
Zastupitelstvo projednalo žádost o odkoupení části pozemku p. č. 61/2 o výměře asi 48
m2 za účelem stavby plotu. Záměr prodeje majetku obce byl vyvěšen na úřední desce dne
8. 3. 2017.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 61/2 v k. ú. Oudoleň o výměře asi
48 m2 za cenu 20 Kč/m2. Kupující uhradí geometrické zaměření pozemku a dále veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku. K zaměření pozemku bude přizván zástupce
obce. Kupující předloží obci souhlas vlastníka sousední nemovitosti p. č. 60/18 s koupí
pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/4/2017 bylo schváleno.
4.

Žádost o prodej části pozemků
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí podniku Lesy České republiky, s. p., správa
toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, o prodej části pozemků p. č. 648/1, 648/113,
648/195, 728/1, 648/56, 648/45, 648/108 v k. ú. Oudoleň o přibližné výměře 2 196 m2 do
vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p., za cenu
dle znaleckého posudku. Na těchto pozemcích se nachází stavby podélné úpravy vodního
toku evidované v majetku Lesů České republiky, s. p., pod inventárním číslem 17193.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

5.

Projekt na posílení vodního zdroje
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností požádat v rámci Národního programu životní
prostředí, výzva č. 8, o dotaci na posílení zdroje vody v Březině. Rozpočet na projekt činí
940 570 Kč bez DPH, dotace 80 %, podíl obce 188 114 Kč. Zastupitelstvo bylo dále
seznámeno s návrhem Smlouvy o dílo mezi obcí a organizací ČISTÁ PŘÍRODA
VÝCHODNÍCH ČECH, o. p. s., Chrudim, na zpracování projektové dokumentace,
odborného hydrogeologického posudku a projektové dokumentace, podání žádosti o
dotaci a následnou administraci projektu "Zhotovení vrtu a jeho napojení za účelem
posílení vodárenské soustavy v obci Oudoleň" za smluvní odměnu ve výši 30 000 Kč. V
případě nezískání dotace tato smlouva zaniká a zaniká také nárok na smluvní odměnu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Národního programu životní prostředí,
výzva č. 8, na projekt "Zhotovení vrtu a jeho napojení za účelem posílení vodárenské
soustavy v obci Oudoleň". Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s organizací ČISTÁ
PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o. p. s., Chrudim Smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace, odborného hydrogeologického posudku a projektové
dokumentace, podání žádosti o dotaci a následnou administraci, včetně Závěrečného
vyhodnocení, projektu "Zhotovení vrtu a jeho napojení za účelem posílení vodárenské
soustavy v obci Oudoleň" za smluvní odměnu ve výši 30 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/4/2017 bylo schváleno.

6.

Elektronická dražba nemovité věci
Zastupitelstvo projednalo účast obce na elektronické dražbě pozemku p. č. st. 128,
zastavěná plocha a nádvoří, výměra 263 m2, součástí je stavba Oudoleň č. p. 120, a
pozemku p. č. 648/115, zahrada, výměra 610 m2. Nejnižší podání 560 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

7.

Závěrečný účet Obce Oudoleň za rok 2016, účetní závěrka obce za rok 2016
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Závěrečného účtu Obce Oudoleň za rok 2016,
včetně příloh. Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce dne 29. 3. 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016, bez výhrad.
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Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/4/2017 bylo schváleno.
8.

Žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o poskytnutí
dotace ve výši 2 000 Kč na nákup cen pro Šachový turnaj dne 28. 4. 2017 v Kulturním
domě v Oudoleni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč Základní škole a Mateřské
škole Oudoleň na nákup cen pro Šachový turnaj dne 28. 4. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/4/2017 bylo schváleno.

9.

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
Zastupitelstvo projednalo návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu
spádové základní školy Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová k zajištění
školní docházky pro 6. - 9. ročník základní školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova
Borová.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/4/2017 bylo schváleno.

10. Žádost o povolení připojení k obecnímu vodovodu
Zastupitelstvo projednalo žádost o připojení domu č. p. 84 k obecnímu vodovodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o připojení domu č. p. 84 k obecnímu vodovodu za
podmínky napojení po zapsání domu č. p. 84 do vlastnictví žadatelky na katastrálním
úřadě.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/4/2017 bylo schváleno.
11. Program obnovy venkova Vysočiny 2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou na výměnu 14 ks šoupat a osazení
2 ks šoupat nových. Cenovou nabídku podala firma STAVAK, spol. s r. o., Havlíčkův
Brod (cca 354 530 Kč vč. DPH) a firma Lubomír Toman, Havlíčkův Brod (205 149,50
Kč vč. DPH).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadat provedení výměny 14 ks šoupat a osazení 2 ks šoupat
nových na obecním vodovodu firmě Lubomír Toman, Havlíčkův Brod v rámci dotace z
Programu obnovy venkova Vysočiny 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/4/2017 bylo schváleno.
Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Blanka Zvolánková.
12. Žádost o finanční příspěvek na přestavbu rodinného domu č. p. 82
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci č. p. 82.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek na rekonstrukci č. p. 82.
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Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 2
Usnesení č. 9/4/2017 bylo schváleno.
13. Pojištění právní ochrany územní samosprávy
Zastupitelstvo opětovně projednalo návrh pojišťovny DAS na pojištění právní ochrany
územní samosprávy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pojištění právní ochrany územní samosprávy u pojišťovny
DAS dle cenové nabídky.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/4/2017 bylo schváleno.
14. Stav peněžních prostředků na účtech obce
K dnešnímu dni má obec na účtech celkem:
Era

584 450,23

ČSOB a. s.

2 255 504,62

Česká spořitelna a. s.

75 508,71

Česká národní banka

238 848,59

Celkem

3 154 312,15

z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí
2 968 656,15 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Vladimíra Stehnová.
15. Různé
 zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem pana Milana Kopeckého na založení
facebooku pro obec Oudoleň a provedení základního doplnění za cenu cca 3 000 Kč +
cestovné.
 zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o kontrole České inspekce životního
prostředí Havlíčkův Brod dne 11. 4. 2017.
 zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním ohledně pronájmu pohostinství v kulturním
domě. Bude podána výpověď z pronájmu pohostinství.
 zastupitelstvo projednalo organizaci setkání rodáků. Obec získala dotaci na "Setkání
rodáků" ve výši 35 200 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21.21 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
Prezenční listina
2)
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 4. 2017.
Ověřovatelé:
Starosta:
Razítko obce:

..............................................
..............................................
..............................................
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dne 20. 4. 2017
dne 20. 4. 2017
dne 20. 4. 2017

