
1 

 

Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 14. 9. 2017 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.03 

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 Pavlínu Blažkovou a Irenu Milichovskou,  

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. Žádost o hostování na pouti 2018 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 6/2017 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 2/2017 

6. Smlouvy o zřízení věcného břemene 

7. Žádost o zpevnění cesty od čp. 95 k čp. 111 

8. Připojení pozemku p. č. st. 161 k obecnímu vodovodu 

9. Zápis z jednání kontrolního výboru, složení kontrolního výboru 

10. Zápis z jednání finančního výboru 

11. Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2016 

12. Závěrečný účet Svazku obcí Přibyslavska za rok 2016 

13. Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav za rok 2016 

14. Závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2016 

15. Rozpočtové opatření č. 4/2017 

16. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

17. Kronika obce 

18. Obsazení místa - zástup Pošta Partner 

19. Dotace - cisterna 

20. Výměna vodoměrů 

21. Pronájem kulturního domu - zkoušky kapely 

22. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

23. Zpráva o uplatňování Územního plánu Oudoleň 

24. SDH – přívěsný vozík 

25. Různé 

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

Usnesení č. 1/9/2017 bylo schváleno. 
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2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  
 

3. Žádost o hostování na pouti 2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí paní Simony Spilkové, Chrast, o pronájem 

veřejného prostranství na stavbu pouťových atrakcí v roce 2018 za částku 3 000 Kč a se 

žádostí pana Martina Spilky, Rosice u Chrasti, o pronájem veřejného prostranství na 

konání pouti v roce 2018 za cenu 10 000 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem veřejného prostranství za kulturním domem a U 

Váhy pro rok 2018 paní Simoně Spilkové. Obec nebude vybírat poplatek za veřejné 

prostranství, o tento poplatek bude ponížena cena za atrakce pro občany. 

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

Usnesení č. 2/9/2017 bylo schváleno. 

 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 6/2017 

Prodej části pozemků p. č. 648/118 a 648/1 byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 

21. 5. 2015 usnesením č. 3/6/2015. Při zaměření pozemků za účasti zástupce obce byla 

žádost o prodej pozemku rozšířena o část pozemků p. č. 648/143 a 648/117 a byla 

upřesněna výměra prodávaných pozemků. Z tohoto důvodu byl znovu vyvěšen záměr 

prodeje. Žadatel  žádá na základě geometrického plánu vytvořeného firmou GEONOVA 

s. r. o., Havlíčkův Brod č. 384-1341/2016, o prodej části pozemku p. č. 648/1, ostatní 

plocha, o výměře 399 m
2
, části pozemku p. č. 648/117, ostatní plocha, o výměře 3 m

2
, 

části pozemku p. č. 648/118, ostatní plocha, o výměře 107 m
2
 a části pozemku p. č. 

648/143, ostatní plocha, o výměře 117 m
2
. Žadatel dále zřizuje ve prospěch obce Oudoleň 

věcné břemeno - bezúplatnou časové neomezenou služebnost inženýrské sítě - vodovodní 

přípojky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  schvaluje  prodej  části pozemku p. č. 648/1, ostatní plocha, o výměře 

399 m
2
, části pozemku p. č. 648/117, ostatní plocha, o výměře 3 m

2
, části pozemku p. č. 

648/118, ostatní plocha, o výměře 107 m
2
 a části pozemku p. č. 648/143, ostatní plocha, 

o výměře 117 m
2
 za cenu 20 Kč/m

2
. Žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem 

pozemků. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene - bezúplatnou časové 

neomezenou služebnost inženýrské sítě - vodovodní přípojky ve prospěch obce Oudoleň.  

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

Usnesení č. 3/9/2017 bylo schváleno. 

 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 2/2017 

Dne 31. 10. 2017 končí Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 648/56, 

ostatní plocha, na kterém se nachází rybník "U Stejskalů" o výměře 615 m
2
. Záměr 

pronájmu majetku obce č. 2/2017 byl vyvěšen na úřední desce. O pronájem má zájem 

současný nájemce, a to na dobu do 31. 10. 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 648/56, ostatní plocha, na kterém 

se  nachází  rybník  "U  Stejskalů" o výměře 615 m
2 

současnému nájemci na dobu do 

31. 10. 2020. Výše pronájmu činí 923 Kč/rok.  

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

Usnesení č. 4/9/2017 bylo schváleno. 

 

6. Smlouvy o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVN-

014330041792/092 a Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVN-014330041792/090. 
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Dle informací Lesního družstva obcí Přibyslav byl návrh smluv vyhotoven v souvislosti s 

realizací stavby s názvem "V509 - rekonstrukce vedení" a s odvoláním na uzavřené 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Konkrétně se jedná o stavbu 

stožárů (jejich obnovu) na již dříve existující trase VVN. Jmenovitě jsou dotčeny 

pozemky p. č. 843/1 a 843/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou a p. č. 2365/1 v k. ú. 

Jámy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. VVN-

014330041792/092 a Smlouvu o zřízení věcného břemene č. VVN-014330041792/090 

uzavřené se společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice. 

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

Usnesení č. 5/9/2017 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o zpevnění cesty od čp. 95 k čp. 111 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o projednání zpevnění cesty od čp. 95 po čp. 

111. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

8. Připojení pozemku p. č. st. 161 k obecnímu vodovodu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o sdělení podmínek zřízení přípojky pitné vody 

na pozemek p. č. st. 161 a dále se žádostí o souhlas s umístěním obytného přívěsu na 

pozemku p. č. st. 161. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje umístění obytného přívěsu (mobilheimu) na pozemku p. č. st. 

161. Zastupitelstvo schvaluje zřízení přípojky pitné vody na pozemku p. č. st. 161 za 

těchto podmínek: zřízení přípojky uhradí žadatel, obec uhradí navrtávací pás, připojení 

vodoměru a vodoměr. 

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

Usnesení č. 6/9/2017 bylo schváleno. 

 

9. Zápis z jednání kontrolního výboru, složení kontrolního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s činností kontrolního výboru, jeho činnost je doložena  

zápisem. Kontrolní výbor projednal plnění usnesení zastupitelstva za období od 15. 12. 

2016 do 8. 6. 2017. Plnění usnesení je bez připomínek, pouze kontrolní výboru požaduje 

uvádět u rozpočtových opatření, čeho se týkají.  

Pan Roman Zdražil požádal o ukončení členství v kontrolním výboru ke dni 31. 8. 2017. 

Předseda kontrolního výboru navrhuje za nového člena kontrolního výboru paní Kateřinu 

Horákovou.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru. Rozpočtová opatření 

budou tvořit přílohu zápisu ze zasedání. V Oudoleňských listech bude při velkém 

množství rozpočtovaných položek uveden pouze informativně výběr nejdůležitějších 

položek. Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení Romana Zdražila z funkce člena 

kontrolního výboru k 31. 8. 2017 a volí Kateřinu Horákovou na uvolněné místo členky 

kontrolního výboru.  

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

Usnesení č. 7/9/2017 bylo schváleno. 

 

10. Zápis z jednání finančního výboru 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s činností finančního výboru, jeho činnost je doložena 

protokolem o výsledcích kontroly hospodaření Obce Oudoleň za období od 1. 12. 2016 

do 31. 7. 2017.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o výsledcích kontroly hospodaření.  

 
11. Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným účtem Svazku obcí Podoubraví za rok 

2016, včetně příloh.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 
12. Závěrečný účet Svazku obcí Přibyslavska za rok 2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným účtem Svazku obcí Přibyslavska za rok 

2016, včetně příloh.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 
13. Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav za rok 2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným účtem Svazku obecních lesů Přibyslav za 

rok 2016, včetně příloh.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 
14. Závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným účtem Svazku obcí Plynofikace obcí 

Borovsko za rok 2016, včetně příloh.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 
15. Rozpočtové opatření č. 4/2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 4/2017. Rozpočtové opatření 

tvoří přílohu zápisu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

Era      495 309,30 

ČSOB a. s.   1 943 812,90 

Česká spořitelna a. s.      176 706,91 

Česká národní banka      887 393,58 

Celkem   3 503 222,69 
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z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 

3 317 566,69 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

17. Kronika obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem v Kronice obce za rok 2016. Odměnu 

kronikáři stanoví starosta obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zápis v Kronice obce za rok 2016.  

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

Usnesení č. 9/9/2017 bylo schváleno. 

 

18. Obsazení místa - zástup Pošta Partner 

Zaměstnanci, kteří byli vyškoleni na zástup na Poště Partner nastupují do zaměstnání a 

nebudou moci tento zástup vykonávat, z tohoto důvodu byl zveřejněn inzerát na tuto 

pozici. Žádost o přijetí do zaměstnání podala jedna zájemkyně.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

19. Dotace cisterna 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností dotace z PGLLF a. s. (Podpůrný a garanční 

rolnický a lesnický fond a. s.), program Lesní hospodář, na nákup cisterny. Výše dotace 

50 %, spoluúčast obce 50 % + DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z PGRLF programu Lesní hospodář na 

nákup cisterny.  

Výsledek hlasování: Pro: 0  Proti: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, Irena 

Milichovská, Mgr. Vladimíra Stehnová, Bc. Petr Zvolánek, Marie Antlová, Václav 

Augustin, Pavlína Blažková, Pavel Sláma  Zdrželi se: 0 

Usnesení nebylo přijato. 

 

20. Výměna vodoměrů 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovými nabídkami na výměnu vodoměrů v obci. 

Výměna bude probíhat ve 3. etapách v letech 2017 - 2019, v letošním roce bude 

vyměněno 43 vodoměrů. Bylo osloveno 5 firem. Cenové nabídky podali: 

 Josef Němec, Vepřová     46 745 Kč bez DPH 

 Jiří Slejška, Oudoleň 40    40 530 Kč (není plátce DPH) 

 Toman, inženýrské stavby, Havl. Brod   62 665 Kč bez DPH  

 Petr Vambera, Peršíkov    44 417 Kč bez DPH 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje provedení výměny vodoměrů v obci v 1. etapě v roce 2017 

firmou:  Jiří Slejška, Oudoleň 40. 

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

Usnesení č. 10/9/2017 bylo schváleno. 

 

21. Pronájem kulturního domu - zkoušky kapely 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí začínající hudební skupiny o pronájem 

kulturního domu za účelem zkoušek, a to ve čtvrtek v podvečerních hodinách.  Cena za 

pronájem 60 - 100 Kč/den. 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu začínající hudební skupině dle 

žádosti.  

Výsledek hlasování: Pro: 0  Proti: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, Irena 

Milichovská, Mgr. Vladimíra Stehnová, Bc. Petr Zvolánek, Marie Antlová, Václav 

Augustin, Pavlína Blažková, Pavel Sláma  Zdrželi se: 0 

Usnesení nebylo přijato.  

 

22. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, z důvodu nového kabelového vedení nn pro 

připojení pozemků v průmyslové zóně přes pozemky obce p. č. 160/30, 160/29 a 160/31 

v k. ú. Oudoleň.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

23. Zpráva o uplatňování Územního plánu Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi o povinnosti schválit do konce roku 2017 

Zprávu o uplatňování Územního plánu Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

24. SDH – přívěsný vozík 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou firmy SAP spol. s r. o. na přívěsný vozík pro 

SDH Oudoleň za cenu 65 900 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje nákup přívěsného vozíku od firmy SAP spol. s r. o. za cenu 

65 900 Kč bez DPH.  

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

Usnesení č. 11/9/2017 bylo schváleno. 

 

25. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

 s vyúčtováním Setkání rodáků 

 s účastí na Podoubravském víceboji 2017 

 se zaměřením zimního stadionu 

 s objednávkou pasportu místních a účelových komunikací 

 s informacemi ohledně domu čp. 120.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21.34  hodin. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 4/2017 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 9. 2017. 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 14. 9. 2017 
 

              ..............................................   dne 14. 9. 2017 
 

Starosta:                     ..............................................   dne 14. 9. 2017 
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Razítko obce: 


