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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 7. 12. 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 Irenu Milichovskou a Mgr. Blanku 

Zvolánkovou, 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 

4. Záměr směny majetku obce č. 2/2017 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2017 

6. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2017 

7. Záměr pronájmu majetku obce č. 5/2017 

8. Záměr pronájmu majetku obce č. 6/2017 

9. Zpráva o uplatňování Územního plánu Oudoleň  

10. Posílení vodárenské soustavy v obci Oudoleň - výběrové řízení  

11. Cena prodeje pozemku 

12. Odborná příprava preventivní požární hlídky 

13. Odměňování členů zastupitelstva 

14. Žádost o příspěvek na opravu "Venkovské usedlosti čp. 20" 

15. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

16. Rozpočtové opatření č. 7/2017 a č. 8/2017 

17. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 

18. Kontrolní výbor 

19. Finanční výbor 

20. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

21. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

22. Žádost o pokácení stromů 

23. Žádost o obnovení části obecní cesty 

24. Různé 
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Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/12/2017 bylo schváleno. 
  

2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Záměr směny majetku obce č. 1/2017 

Zastupitelstvo projednalo záměr směny č. 1/2017 – výměra asi 190 m
2
: směna části 

pozemku p. č. 785 za část pozemku p. č. 776/45 ve vlastnictví obce z důvodu údržby 

veřejné zeleně při vjezdu do obce v dolní části.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku v k. ú. Oudoleň: pozemku p. č. 776/45 o 

výměře asi 190 m
2
 ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 785 o výměře asi 190 m

2
. 

Cena směňovaných pozemků činí 20 Kč/m
2
. Náklady na geometrické oddělení pozemků 

a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí hradí obec.  

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

Usnesení č. 2/12/2017 bylo schváleno. 

 

4. Záměr směny majetku obce č. 2/2017 

Zastupitelstvo projednalo záměr směny č. 2/2017 – výměra 51 m
2
: směna části pozemku 

p. č. 94, p. č. 99 a p. č. st. 59/1 za část pozemku p. č. 648/94 ve vlastnictví obce z důvodu 

vyřešení vlastnictví pozemků zimního stadionu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje na základě geometrického plánu vyhotoveného firmou 

GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod č. 391-1171/2017, směnu pozemků v k. ú. Oudoleň: 

část pozemku p. č. 648/94 o výměře 51 m
2
 (díl "a" o výměře 49 m

2
a díl "d" o výměře 2 

m
2
) ve vlastnictví obce za  část pozemku p. č. 94 (díl "c" o výměře 30 m

2
), p. č. 99 

(pozemek 99/2 o výměře 20 m
2
) a p. č. st. 59/1 (díl "b" o výměře 1 m

2
) , celkem o 

výměře 51 m
2
. Cena směňovaných pozemků činí 20 Kč/m

2
. Náklady spojené se zápisem 

do katastru nemovitostí hradí obec.  

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

Usnesení č. 3/12/2017 bylo schváleno. 

 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2017 

Zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu majetku obce č. 3/2017 - nebytových prostor 

pohostinství v Kulturním domě Oudoleň čp. 131. O prodloužení pronájmu má zájem Jana 

Stránská, IČO: 02860104, Oudoleň čp. 83.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem nebytových prostor pohostinství v 

Kulturním domě v Oudoleni čp. 131, Janě Stránské, IČO: 02860104, Oudoleň 83, na 

dobu do 31. 12. 2018.  

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

Usnesení č. 4/12/2017 bylo schváleno. 

 

6. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2017 

Zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu majetku obce č. 4/2017 - nebytových prostor v  

Kulturním domě Oudoleň čp. 131 (pódia a šatny na pódiu).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem nebytových prostor v Kulturním domě v 

Oudoleni čp. 131 (pódia a šatny na pódiu), kapele 5 Promile za těchto podmínek: 
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nájem ve výši 500 Kč za měsíc, placeno předem, dny a hodiny užívání dle dohody, na 

dobu do 31. 12. 2018. 

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

Usnesení č. 5/12/2017 bylo schváleno. 

 

7. Záměr pronájmu majetku obce č. 5/2017 

Zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu majetku obce č. 5/2017 - nebytových prostor  

v Kulturním domě Oudoleň čp. 131 - místnosti v přízemí, bývalé ČSAD. O prodloužení 

pronájmu má zájem Myslivecký spolek Oudoleň, IČO: 75039486, Oudoleň čp. 131.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem nebytových prostor v Kulturním domě v 

Oudoleni čp. 131 - místnosti v přízemí, bývalé ČSAD, Mysliveckému spolku, IČO: 

75039486, Oudoleň čp. 131,  na dobu do 31. 12. 2018.  

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

Usnesení č. 6/12/2017 bylo schváleno. 

 

8. Záměr pronájmu majetku obce č. 6/2017 

Zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu majetku obce č. 6/2017 - část pozemku p. č. 

648/1 o výměře 10 m
2
.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem části pozemku p. č. 648/1 o výměře 10 m
2
,  

do 31. 12. 2018. 

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

Usnesení č. 7/12/2017 bylo schváleno. 

 

9. Zpráva o uplatňování Územního plánu Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo Zprávu o uplatňování Územního plánu 

Oudoleň v uplynulém období.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Oudoleň v uplynulém 

období 2013 - 2017 v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů.    

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

Usnesení č. 8/12/2017 bylo schváleno. 

 

10. Posílení vodárenské soustavy v obci Oudoleň - výběrové řízení 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o posouzení obálek s nabídkami - zadávací 

řízení na dodavatele k veřejné zakázce "Posílení vodárenské soustavy v obci Oudoleň". 

Do zadávacího řízení podali nabídku všechny tři oslovené firmy, žádná jiná nabídka 

nebylo podána. Na základě hodnotícího kritéria stanovila komise toto pořadí nabídek: 1. 

SANGEO, v. o. s. (nabídková cena 755 320 Kč), 2. Stavby Kapitán, s. r. o. (nabídková 

cena 791 240 Kč), 3. VODASERVIS s. r. o. (nabídková cena 787 400 Kč).  Hodnotící 

komise doporučuje vybrat dodavatele SANGEO, v. o. s. k uzavření smlouvy o dílo.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje doporučení hodnotící komise a pověřuje starostu obce uzavřít 

smlouvu o dílo na projekt "Posílení vodárenské soustavy v obci Oudoleň" s firmou 

SANGEO, v. o. s., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 25263510. 

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

Usnesení č. 9/12/2017 bylo schváleno. 

 

11. Cena prodeje pozemku 
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Zastupitelstvo projednalo prodejní cenu obecních pozemků.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

12. Odborná příprava preventivní požární hlídky 

Zastupitelstvo bylo proškoleno z odborné přípravy preventivní požární hlídky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

13. Odměňování členů zastupitelstva  

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákon č. 

99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o  obcích. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc. 

Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne 

složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  

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

Usnesení č. 10/12/2017 bylo schváleno. 

 

14. Žádost o příspěvek na opravu "Venkovské usedlosti čp. 20 

Zastupitelstvo bylo seznámeno v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro 

poskytování dotací na obnovu kulturních památek se žádostí o příspěvek na opravu 

"Venkovské usedlosti čp. 20" ve výši 10 % z celkové částky na opravu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era      560 856,66 

ČSOB a. s.   2 382 264,82 

Česká spořitelna a. s.      116 450,46 

Česká národní banka      925 258,78 

Celkem   3 984 830,72 

 

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

3 799 174,72 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

16. Rozpočtové opatření č. 7/2017 a č. 8/2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 7/2017 a č. 8/2017. 

Rozpočtové opatření tvoří přílohu zápisu.  

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2017 a schvaluje Rozpočtové 

opatření  č. 8/2017.  

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

Usnesení č. 11/12/2017 bylo schváleno. 

 

Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Vladimíra Stehnová. 

 

17. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 

Zastupitelstvo projednalo Návrh rozpočtu obce na rok 2018.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce na rok 2018.   

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

Usnesení č. 12/12/2017 bylo schváleno. 

 

18. Kontrolní výbor 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z jednání kontrolního výboru ze dne 4. 12. 

2017. Kontrolní výbor se zaměřil na kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a 

požaduje znovu projednání bodu č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 11. 2016 - 

žádost o prodej části pozemku p. č. 648/131 a p. č. 22/3 z důvodu zatrubnění škarp u čp. 

19 a před čp. 142. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru.  

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 648/131 a p. č. 22/3. Zatrubnění 

příkopu bude řešeno v roce 2018.  

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

Milichovská, Mgr. Vladimíra Stehnová, Bc. Petr Zvolánek, Václav Augustin, Pavlína 

Blažková, Pavel Sláma  Zdrželi se: 0 

Usnesení nebylo přijato. 

 

19. Finanční výbor  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření Obce 

Oudoleň ze dne 4. 12. 2017. Kontrola byla provedena za období od 1. 8. 2017 do 30. 11. 

2017.  Nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o výsledcích kontroly hospodaření.  

 

20. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem z kontroly hospodaření Základní školy a 

Mateřské školy Oudoleň za období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2017. Nebylo zjištěno 

nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky od zřizovatele.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol z kontroly hospodaření Základní školy a 

Mateřské školy Oudoleň.  

 

21. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo Směrnici k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

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

Usnesení č. 13/12/2017 bylo schváleno. 
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22. Žádosti o pokácení stromů 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o provedení probírky a pokácení stromů před 

čp. 135 z důvodu nebezpečí vyvrácení a pádu na el. vedení. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení lípy před čp. 110 na pozemku p. č. 

648/1 v k. ú. Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo pověřuje výbor pro životní prostředí prošetřit žádosti.  

 

23. Žádost o obnovení části obecní cesty 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s opětovnou žádostí o obnovení části obecní cesty p. č. 

601/18 v k. ú. Oudoleň, k žádosti přikládá seznam spoluobčanů, kteří souhlasí s obnovou 

obecní cesty.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude zjištěna možnost převodu pozemku p. č. 601/18 

z orné půdy na ostatní plochu, způsob využití ostatní komunikace. 

 

24. Různé 

Zastupitelstvo projednalo: 

 organizaci Obecního plesu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.40  hodin. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 7/2017 a č. 8/2017 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 12. 2017. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 7. 12. 2017 

 

              ..............................................   dne 7. 12. 2017 

 

Starosta:                     ..............................................   dne 7. 12. 2017 

 

Razítko obce: 


