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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 18. 1. 2018 

 
 

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 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavlínu Blažkovou a Pavla Slámu, 

zapisovatelkou zápisu Mgr. Blanku Zvolánkovou. 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 spolupráci – propustek na silnici III/3509 mezi obcí Oudoleň a silnicí       

I/34 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 7/2017 

5. Záměr prodeje majetku obce č. 8/2017 

6. Záměr zřízení věcného břemene a práva provést stavbu na dotčených  nemovitostech  

obce č. 1/2017 

7. Pasport komunikací Oudoleň 

8. Program obnovy venkova Vysočiny 

9. Sdružení místních samospráv ČR 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Žádost o finanční pomoc a sponzorský dar 

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

13. Žádost o pokácení stromu  

14. Žádost o zatrubnění příkopu u čp. 19 

15. Různé 

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

Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno. 
  

2. Kontrola usnesení 

Usnesení:  

Zastupitelstvo pověřuje výbor pro životní prostředí prošetřit žádost o provedení probírky 

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

žádost o pokácení lípy před čp. 110 na pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň. 

Výbor pro životní prostředí prošetřil žádosti a doporučuje pokácení stromů před čp. 135 a 

lípy před čp. 110. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo doporučuje pokácení stromů před čp. 135 a pokácení lípy před čp. 110. 

Bude provedena úprava svahu a následná náhradní výsadba před čp. 135 a před čp. 

110. 

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

Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno. 

 

3. Žádost o spolupráci – propustek na silnici III/3509 mezi obcí Oudoleň a silnicí I/34 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny 

reagujícím na rozhodnutí zastupitelstva o výši finanční spoluúčasti při řešení odvodu 

vody z propustku. KSÚSV nesouhlasí se schválenou výší příspěvku. Pokud obec 

neschválí spoluúčast ve výši 50 % nákladů, KSÚSV zvažuje propustek zaslepit. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo nesouhlasí se zaslepením propustku, příspěvek 20 tisíc zůstává 

v platnosti a doporučuje KSÚSV jednat s majitelem pozemku o možné spoluúčasti. 

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

Usnesení č. 3/1/2018 bylo schváleno. 

 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 7/2017 

Zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu majetku obce č. 7/2017 – pronájmu pozemku 

p. č. 73, vodní plocha, o výměře 874 m
2
 – rybník „U Slámů“. O prodloužení pronájmu 

má zájem současný nájemce.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem pozemku p. č. 73, vodní plocha, o výměře 

874 m
2
 – rybník „U Slámů“ na dobu do 31. 12. 2020 za cenu 1 311 Kč za rok.  

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

Usnesení č. 4/1/2018 bylo schváleno. 

 

5. Záměr prodeje majetku obce č. 8/2017 

Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje majetku obce č. 8/2017 – prodeje pozemku p. č. 

683/31, o výměře 37 m
2
 a pozemku p. č. 61/3, o výměře 31 m

2
. Prodej části pozemku 

61/2 (nově pozemek p. č. 61/3) byl schválen usnesením zastupitelstva č. 2/4/2017. Při 

zaměření pozemku  byly srovnány hranice pozemku a žadatelka žádá o prodej pozemku 

p. č. 683/31.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje na základě geometrického plánu č. 390 – 79/2017 vytvořeného 

firmou Lenka Mášová – Geodézie, Přibyslav, směnu pozemku p. č. 683/31, ostatní 

plocha, o výměře 37 m
2
, a pozemku p. č. 61/3, zahrada, o výměře 31 m

2
, ve vlastnictví 

Obce Oudoleň za pozemek p. č. 60/24, trávní porost, o výměře 7 m
2
 ve vlastnictví 

žadatelky. Cena směňovaných pozemků činí 20 Kč/m
2
. Rozdíl v ceně směňovaných 

pozemků bude uhrazena při podpisu smlouvy.  

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

Usnesení č. 5/1/2018 bylo schváleno. 

 

6. Záměr zřízení věcného břemene a práva provést stavbu na dotčených nemovitostech obce 

č. 1/2017 

Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016152/VB/001, Oudoleň, p. Doležel, 3RD, 

KNN mezi Obcí Oudoleň a ČEZ Distribuce, a. s. Děčín. Smlouva se týká stavby zařízení 

distribuční soustavy – zemní kabelové vedení nn (v předpokládaném rozsahu 176 m 

délkových kabelového vedení nn), které se bude nacházet na pozemcích p. č. 160/29, p. č. 

160/30 a p. č. 160/31 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 



3 

 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016152/VB/001, Oudoleň, p. Doležel, 3RD, 

KNN mezi Obcí Oudoleň a ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.  

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

Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno. 

 

7. Pasport komunikací Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s vypracovaným Pasportem komunikací Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Pasport komunikací Oudoleň. 

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

Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno. 

 

8. Program obnovy venkova Vysočiny 

Zastupitelstvo projednalo Zásady Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018. 

Žádost lze podat od 1. 2 do 29. 6. 2018. Maximální výše dotace 127 tis. Kč. Spoluúčast 

obce 50 %.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a bude řešeno po jednání s firmou Matějka a s KSÚSV. 

 

9. Sdružení místních samospráv ČR 

Zastupitelstvo projednalo přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR a v rámci 

tohoto sdružení využít služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec a školu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přistoupení Obce Oudoleň do Sdružení místních samospráv 

ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a 

ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto 

usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho 

týdne od jednání zastupitelstva obce.  

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

Usnesení č. 8/1/2018 bylo schváleno. 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
K 12. 1. 2018 měla obec na účtech celkem: 

Era      533 142,71 

ČSOB a. s.   2 790 771,26 

Česká spořitelna a. s.        90 382,44 

Česká národní banka      255 645,80 

Celkem   3 669 942,21 

 

z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 

3 577 114,21 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

11. Žádost o finanční pomoc a sponzorský dar 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o finanční pomoc a sponzorský dar na vydání 

nové knihy.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje finanční dar na vydání nové knihy ve výši 10 000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: Marie Antlová, Václav Augustin 

Usnesení č. 9/1/2018 bylo schváleno. 

 

12. 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 26 050 Kč, tj. 10 % z celkové částky 260 546 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro 

poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina, podíl obce na 

obnově kulturní památky „Venkovská usedlost čp. 20“ ve výši 10 % z celkových 

nákladů, tj. ve výši 26 050 Kč.  

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

Usnesení č. 10/1/2018 bylo schváleno. 

 

13. Žádost o pokácení stromu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení 1 kusu jedle na pozemku p. č. 37/1 

z důvodu nebezpečí pádu na elektrické vedení a zastínění zahrady a obytného stavení. 

       Návrh usnesení: 

       Zastupitelstvo bere na vědomí a pověřuje výbor pro životní prostředí prošetřit žádost. 
 

14. Žádost o zatrubnění příkopu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o zatrubnění příkopu na obecním pozemku p. č. 

648/137 (27 m
2
) a p. č. 22/3 (200 m

2
) v roce 2018. 

       Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

15. Různé 

Zastupitelstvo projednalo: 

 vyúčtování Obecního plesu 

 dar ve výši 1 000 Kč na dětský karneval, který se koná 11. 2. 2018 

 účast naší obce na X. ročníku úklidu prostranství u silnic Kraje Vysočina 

s názvem Čistá Vysočina. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20.15 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 1. 2018. 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 18. 1. 2018 

 

              ..............................................   dne 18. 1. 2018 

 

Starosta:                     ..............................................   dne 18. 1. 2018 

 

Razítko obce: 


