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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 16. 11. 2017 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.01 

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 Mgr. Vladimíru Stehnovou 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. Kontrola usnesení 

3. Záměr směny majetku obce č. 1/2017 a č. 2/2017 

4. Žádost o opravu místní komunikace 

5. Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků  

6. Rozpočtové opatření č. 6/2017 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 

8. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Oudoleň 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

10. Žádost o zatrubnění příkopu 

11. Žádost o pokácení stromu na pozemku p. č. 648/1 

12. Žádost o obnovení části obecní cesty 

13. Plán inventur na rok 2017 

14. Různé 

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

Usnesení č. 1/11/2017 bylo schváleno. 
  

2. Kontrola usnesení 

Usnesení č. 6/10/2017: 

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.  
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Zastupitelstva se zúčastnili vlastníci sousedních pozemků opravované komunikace, kteří 

žádají osobní projednání před realizací této akce.   

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Záměr směny majetku obce č. 1/2017 a č. 2/2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny: 

 č. 1/2017 – výměra 190 m
2
: směna části pozemku p. č. 785 v soukromém  

vlastnictví za část pozemku p. č. 776/45 ve vlastnictví obce z důvodu údržby 

veřejné zeleně při vjezdu do obce v dolní části.  

 č. 2/2017 – výměra 51 m
2
: směna části pozemku p. č. 94, p. č. 99 a p. č. st. 59/1 v 

soukromém vlastnictví, za část pozemku p. č. 648/94 ve vlastnictví obce z důvodu 

vyřešení vlastnictví pozemků zimního stadionu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4. Žádost o opravu místní komunikace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o opravu místní komunikace k čp. 84, č. evid. 

210, čp. 11, čp. 36 a čp. 45.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje provést opravu mostku u čp. 84, včetně zajištění obecního 

vodovodu. Oprava místní komunikace bude provedena dle finančních prostředků obce. 

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

Usnesení č. 2/11/2017 bylo schváleno. 

 

5. Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem nové veřejnoprávní smlouvy s Městem 

Chotěboř na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků. Novou smlouvu Město 

Chotěboř navrhlo z důvodu změny zákonů a z důvodu velkého nárůstu administrativní 

náročnosti výkonu této agendy. Příspěvek za každý přestupek se navyšuje z 500 Kč na 

1 000 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Městem Chotěboř novou veřejnoprávní smlouvu na 

výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků.   

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

Usnesení č. 3/11/2017 bylo schváleno. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 6/2017. Rozpočtové opatření 

tvoří přílohu zápisu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2018. Návrh rozpočtu bude 

vyvěšen na úřední desce a bude schvalován na příštím zasedání zastupitelstva.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

8. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Oudoleň 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření Obce 

Oudoleň za rok 2017. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era      560 957,64 

ČSOB a. s.   2 299 097,87 

Česká spořitelna a. s.      119 015,78 

Česká národní banka      924 070,38 

Celkem   3 903 141,67 

 

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

3 717 485,67 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

10. Žádost o zatrubnění příkopu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o zatrubnění příkopu u rodinného domu čp. 103 

a čp. 118 z důvodu neustálého sesouvání plotů u obou rodinných domů. Oplocení je již 

ustoupeno minimálně o 0,5 m oproti geodetickým mapám. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Příkop u rodinného domu čp. 103 a čp. 118 je ve 

vlastnictví Kraje Vysočina. 

 

11. Žádost o pokácení stromu na pozemku p. č. 648/1 

Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení stromu na pozemku p. č. 648/1, kořeny 

stromu narušují a zčásti ucpávají odpadní trubku, která ústí do potoka a narušuje svými 

kořeny i most.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude provedeno vyčištění průchodu trubky. 

 

12. Žádost o obnovení části obecní cesty 

Zastupitelstvo projednalo žádost o obnovení části obecní cesty p. č. 601/18, včetně sjezdu 

ze silnice z důvodu oplocení okolních pozemků. Z důvodu oplocení pozemků mají 

žadatelé přístup na vlastní pozemky za silnicí pouze přes uzavřený areál. Sjezd ze silnice 

je zaměřen a označen.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude svolána schůzka všech zúčastněných. 

 

13. Plán inventur na rok 2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Plánem inventur na rok 2017. Předsedové a členové 

inventarizačních komisí byli proškoleni k zajištění inventarizace a způsobu jeho 

provádění.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

14. Různé 

Zastupitelstvo projednalo: 

 provedení kontroly kontrolní a finanční komise 

 organizaci Posezení se seniory 

 organizaci Rozsvěcení stromu v pátek 1. 12. 2017 v 17.00 hodin 

 příští zasedání zastupitelstva bude 7. 12. 2017 od 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21.04 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 6/2017 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 11. 2017. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 16. 11. 2017 

 

              ..............................................   dne 16. 11. 2017 

 

Starosta:                     ..............................................   dne 16. 11. 2017 

 

 

Razítko obce: 


