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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 19. 10. 2017 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.02 

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 Bc. Petra Zvolánka a Marii Antlovou,  

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 připojení na obecní vodovod 

4. KSÚSV - žádost o spolupráci - propustek na silnici III/3509 

5. Záměr prodeje majetku obce č. 7/2017 

6. Kanalizace a ČOV Oudoleň - studie proveditelnosti 

7. Akce: Posílení vodárenské soustavy v obci Oudoleň 

8. Rozpočtové opatření č. 5/2017 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

10. Plán rozvoje sportu 

11. Podpora obnovy a rozvoje venkova 

12. Nákup hasičské stříkačky 

13. Různé 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/10/2017 bylo schváleno. 
  

2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Žádost o připojení na obecní vodovod 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostmi o připojení objektů v průmyslové zóně na 

obecní vodovod.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
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4. KSÚSV - žádost o spolupráci - propustek na silnici III/3509 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 

Jihlava, o finanční spolupráci při řešení odvodu vody z propustku na silnici III/3509 do 

nejbližší vodoteče. Propustek je umístěn nad průmyslovou zónou. KSÚSV navrhuje vést 

svod vody na hranicích pozemku p. č. 160/84 a p. č. 160/86 do potoka a požaduje 

spoluúčast na úhradě skutečných nákladů navrženého řešení ve výši 50 %. Předběžné 

náklady činí odhadem cca 300 tis. Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast při řešení odvodu vody z propustku na 

silnici III/3509 do nejbližší vodoteče ve výši 20 000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: Bc. Petr Zvolánek, Marie Antlová 

Usnesení č. 2/10/2017 bylo schváleno. 

 

5. Záměr prodeje majetku obce č. 6/2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo žádost o prodej pozemku p. č. 66, ostatní 

plocha, o výměře 108 m2, a pozemku p. č. 432/3, zahrada, o výměře 24 m2.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 66, ostatní plocha, o výměře 108 m2, a 

pozemku p. č. 432/3, zahrada, o výměře 24 m2, za cenu 20 Kč/m2. Kupující zajistí 

sepsání kupní smlouvy a uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/10/2017 bylo schváleno. 

 

6. Kanalizace a ČOV Oudoleň - studie proveditelnosti 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo studii proveditelnosti pro stavbu Kanalizace 

a ČOV Oudoleň, kterou zpracoval Ing. František Kujan, Krucemburk. Zastupitelstvo 

projednalo termín veřejného projednání projektu kanalizace s občany. Na toto setkání 

budou pozváni zástupci projektové firmy a Kraje Vysočina.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

7. Akce: Posílení vodárenské soustavy v obci Oudoleň 

Obec získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: Posílení 

vodárenské soustavy v obci Oudoleň. V rámci této akce bude vybudován nový 

hydrogeologický vrt, který bude v případě zastižení podzemní vody odpovídající kvality 

a kvantity převeden na vodní dílo a bude napojen na stávající vodovodní soustavu obce. 

Cena díla: 871 570 Kč, dotace 697 256 Kč, tj. 80 %. V současné době musí obec provést 

zadávací řízení pro výběr dodavatele služeb. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje oslovit pro výběrové řízení na akci Posílení vodárenské 

soustavy v obci Oudoleň firmy: VODASERVIS s. r. o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár 

nad Sázavou,  STAVBY  KAPITÁN  s. r. o.,  Blatno  38,  539 01  Hlinsko  a  SANGEO, 

v. o. s., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. Dále zastupitelstvo schvaluje složení 

hodnotící komise: Ivo Béna, Zdeněk Benc, Pavel Sláma. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/10/2017 bylo schváleno. 

 

8. Rozpočtové opatření č. 5/2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 5/2017. Rozpočtové opatření 

tvoří přílohu zápisu.  

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era      559 328,19 

ČSOB a. s.   2 283 005,86 

Česká spořitelna a. s.      143 909,62 

Česká národní banka      924 083,58 

Celkem   3 910 327,25 

 

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

3 724 671,25 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

10. Plán rozvoje sportu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Plánu rozvoje sportu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Plán rozvoje sportu.   

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/10/2017 bylo schváleno. 

 

11. Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Zastupitelstvo projednalo dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací na opravu 

komunikace od čp. 95 po čp. 111 a z dotačního titulu č. 6 - Podpora obnovy sportovní 

infrastruktury na rekonstrukci školního hřiště ve středu obce.  

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/10/2017 bylo schváleno. 

 

12. Nákup hasičské stříkačky 

Zastupitelstvo projednalo nákup hasičské stříkačky za cenu 125 840 Kč, vč. DPH. Oprava 

stávající hasičské stříkačky by stála 92 565 Kč, vč. DPH. Sbor dobrovolných hasičů 

Oudoleň přispěje částkou ve výši 50 % nákladů. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje nákup nové hasičské stříkačky pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Oudoleň za cenu 125 840 Kč, vč. DPH.  

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7/10/2017 bylo schváleno. 

 

13. Různé 

Zastupitelstvo projednalo: 

• na příštím zasedání bude připravován rozpočet na rok 2018 
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• provedení obhlídky čp. 120 v sobotu 28. 10. 2017 v 9.30 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.08 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 5/2017 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 10. 2017. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 19. 10. 2017 

 

              ..............................................   dne 19. 10. 2017 

 

Starosta:                     ..............................................   dne 19. 10. 2017 

 

 

Razítko obce: 


