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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 8. 6. 2017 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 

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 Marii Antlovou a Bc. Petra Zvolánka, 

zapisovatelkou zápisu Danu Zelenkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

 Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Blanka Zvolánková. 

 

 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. 4/2017 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 5/2017 

5. Vyhodnocení nabídek: Oudoleň – dopravní automobil 

6. Záměr daru majetku obce č. 1/2017 

7. Dotace na drobnou lesní techniku 

8. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

9. Různé 

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

Usnesení č. 1/7/2017 bylo schváleno. 

 
  

2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  
 

3. Záměr prodeje majetku obce č. 4/2017 

Zastupitelstvo  projednalo žádost  o prodej  části  pozemků  p. č. 648/193 o výměře 6 m
2
 

a p. č. 648/45 o výměře 1 m
2
 v k. ú. Oudoleň z důvodu umístění oplocení a zlegalizování 

již stávajícího přístřešku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 648/193 o výměře 6 m
2
 a části 

pozemku p. č. 648/45 o výměře 1 m
2
 v k. ú. Oudoleň za cenu 20 Kč/m

2
. Kupující zajistí 

sepsání kupní smlouvy, návrhu na vklad a uhradí veškeré náklady spojené s nákupem 

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

Usnesení č. 2/7/2017 bylo schváleno. 

 

Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 
 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 5/2017 

Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej pozemku p. č. 683/7 o výměře 12 m
2
 v k. ú. 

Oudoleň z důvodu stavby oplocení a tím zabránění parkování cizích vozidel u vstupu 

k domu č. p. 5.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  schvaluje  prodej  pozemku p. č. 683/7 o výměře 12 m
2
 v k. ú. Oudoleň 

za cenu 20 Kč/m
2
. Kupující zajistí sepsání kupní smlouvy, návrhu na vklad a uhradí 

veškeré náklady spojené s nákupem pozemku. 

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

Usnesení č. 3/7/2017 bylo schváleno. 

 

5. Vyhodnocení nabídek: Oudoleň – dopravní automobil 

Na základě Výzvy k předložení cenové nabídky na zakázku „Oudoleň – dopravní 

automobil“ byly na obec doručeny 3 nabídky od firem:  

SAP spol. s r. o., Snět 24 

LSM Česká republika s. r. o., Praha 10 

GEORAP s. r. o. Praha 4. 

Zastupitelstvo otevřelo obálky s nabídkami, zkontrolovalo zda nabídky odpovídají 

Technickým podmínkám pro dopravní automobil, které byly přílohou výzvy, a obsahují 

veškeré náležitosti. 

Nabídky odpovídají zadáním výzvy, žádná nabídka nebyla vyřazena. 

Cena zakázky: 

SAP spol. s r. o., Snět 24       897 800 Kč    

LSM Česká republika s. r. o., Praha 10     930 000 Kč 

GEORAP s. r.o. Praha 4    1 105 000 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zadat zakázku „Oudoleň – dopravní automobil“ firmě SAP 

spol. s r. o., Snět 24 za cenu 897 800 Kč bez DPH. 

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

Usnesení č. 4/7/2017 bylo schváleno. 

 

6. Záměr daru majetku obce č. 1/2017 

Zastupitelstvo projednalo Darovací smlouvu s Krajem Vysočina, předmětem smlouvy je 

darování  pozemku  p.  č.  776/48,  ostatní  plocha,  silnice,  o  výměře  41 m
2
, pozemku 

p. č. 776/50, ostatní plocha, silnice, o výměře 27 m
2
 a pozemku p. č. 776/53, ostatní 

plocha, silnice, o výměře 2 m
2
 v k. ú. Oudoleň. Na těchto pozemcích je umístěna stavba 

Most ev. č. 3508-2.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje darování pozemku p. č. 776/48, ostatní plocha, silnice, o vý-

měře 41 m
2
, pozemku  p. č. 776/50, ostatní  plocha,  silnice, o  výměře 27 m

2
, pozemku 

p. č. 776/53, ostatní plocha, silnice, o výměře 2 m
2
 v k. ú. Oudoleň do vlastnictví Kraje 

Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. 

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

Usnesení č. 5/7/2017 bylo schváleno. 

 

7. Dotace na drobnou lesní techniku 
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Zastupitelstvo projednalo možnost získat dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na drobnou 

lesní techniku (motorová pila, křovinořez, postřikovač).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Kraje Vysočina na nákup drobné lesní 

techniky - motorové pily a křovinořezu.  

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

Usnesení č. 6/7/2017 bylo schváleno. 

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

Era      536 184,54 

ČSOB a. s.   1 855 802,91 

Česká spořitelna a. s.      248 509,12 

Česká národní banka      256 926,99 

Celkem   2 897 423,56 

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

2 711 767,56 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

9. Různé 

 obec  v  elektronické dražbě získala pozemek p. č. st. 128, součástí je stavba Oudoleň 

č. p. 120, a pozemku p. č. 648/115 za cenu 722 tis. Kč.  

 ministerstvo zemědělství posouvá termín pro vyhlášení výzvy o dotace na opravu 

koupaliště na srpen – září 2017.  

 zastupitelstvo projednalo organizaci setkání rodáků.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.28 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 6. 2017. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 8. 6. 2017 

 

              ..............................................   dne 8. 6. 2017 

 

Starosta:                     ..............................................   dne 8. 6. 2017 

 

 

Razítko obce: 


