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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 21. 2. 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 Václava Augustina 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. Provoz kulturního domu  

4. Pravidla pro poskytování dotace na odstranění stavby s následnou výstavbou 

nového rodinného domu 

5. Záměr zřízení věcného břemene a práva provést stavbu na dotčených  

nemovitostech  obce č. 1/2018 

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

nemovitostech  obce č. 2/2018 

7. Sociální byty 

8. Pronájem kulturního domu 

9. Inventarizační zpráva za rok 2017 

10. Grantové programy Fondu Vysočiny 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

12. Žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o neinvestiční příspěvek 

13. Žádost o příspěvek na šachový turnaj 

14. Žádost o pokácení stromu 

15. Různé 

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

Usnesení č. 1/2/2018 bylo schváleno. 
  

2. Kontrola usnesení 

Usnesení: 
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Zastupitelstvo pověřuje výbor pro životní prostředí prošetřit žádost o pokácení 1 kusu 

jedle na pozemku p. č. 26 z důvodu nebezpečí pádu na elektrické vedení a zastínění 

zahrady a obytného stavení. 

Výbor pro životní prostředí prošetřil žádost a doporučuje pokácení 1 ks jedle na pozemku 

p. č. 26 z důvodu zasahování do el. vedení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo doporučuje pokácení 1 ks jedle na pozemku p. č. 26 v k. ú. Oudoleň. 

 

3. Provoz kulturního domu 

Zasedání se zúčastnil předseda TJ Sokol Oudoleň Miroslav Janáček z důvodu projednání 

provozu kulturního domu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4. Pravidla pro poskytování dotace na odstranění stavby s následnou výstavbou nového 

rodinného domu 

Žadatel o příspěvek předložil zastupitelstvu k posouzení Pravidla pro poskytování dotace 

na odstranění stavby s následnou výstavbou nového rodinného domu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

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

č. 1/2018 

Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu   o  právu  provést  stavbu  č.  IV-12-2016759/VB/3,  název  stavby:   Oudoleň, 

p. Sláma, par. 780, st. 161, KNN mezi Obcí Oudoleň a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín. 

Smlouva se týká stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení nn 1 kV 

(v předpokládaném rozsahu 60 m délkových kabelového vedení nn), které se bude 

nacházet na pozemku 778/1 v k. ú. Oudoleň. V rámci stavby dojde k demontáži 

stávajícího vrchního vedení nn 1 kV, které je umístěno na pozemku p. č. 778/1 v k. ú. 

Oudoleň.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu  o  právu  provést  stavbu  č. IV-12-2016759/VB/3,  název   stavby:   Oudoleň, 

p. Sláma, par. 780, st. 161, KNN mezi Obcí Oudoleň a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 2/2/2018 bylo schváleno. 

 

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

č. 2/2018 

Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2006477/VB/2, název stavby: Oudoleň, 

rekonstrukce části obce, kNN mezi Obcí Oudoleň a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín. 

Smlouva se týká stavby zařízení distribuční soustavy – 19 x plastový pilíř s kabelovou 

skříní, kabelové vedení nn 1 kV, nová jednosloupová trafostanice - na pozemcích p. č. 

38/6, 648/92, 648/96, 648/56, 728/1, 648/45, 648/193, 648/41, 648/115, st. 128, 648/44, 

651/1, 648/197, 753, 749/3, 648/51, 726/5, 726/7, 60/3, 648/182, 714, 648/102, 648/55, 

729/3, 648/198, 778/1, 797, 726/8 v k. ú. Oudoleň. V rámci stavby dojde k demontáži 

stávajícího vrchního vedení nn 1 kV, které je umístěno na pozemcích p. č. 38/6, 648/92, 
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648/96, 648/56, 728/1, 648/45, 713, 648/115, st. 128, 648/197, 648/51, 726/5, 726/7, 

60/3, 648/182, 648/102, 648/55, 729/3, 778/1, 60/23, 714, 776/45 v k. ú. Oudoleň.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2006477/VB/2, název stavby: Oudoleň, 

rekonstrukce části obce, kNN, mezi Obcí Oudoleň a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 3/2/2018 bylo schváleno. 

 

7. Sociální byty 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s připravovanou výzvou Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1. 

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. V rámci této výzvy  by 

obec chtěla řešit rekonstrukci domu čp. 120 na sociální byty. Zastupitelstvo projednalo 

dvě možnosti řešení.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1. Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi požádat o dotaci na úhradu 

nákupu vydraženého domu čp. 120 a jeho rekonstrukci na sociální byty.  

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

Usnesení č. 4/2/2018 bylo schváleno. 

 

8. Pronájem kulturního domu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pronájem kulturního domu dne 28. 4. 2018.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu dne 28. 4. 2018. 

Výsledek hlasování: Pro: 8  Proti: Mgr. Blanka Zvolánková  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/2/2018 bylo schváleno. 

 

9. Inventarizační zpráva za rok 2017 

Zastupitelstvo projednalo Inventarizační zprávu za rok 2017. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu obce Oudoleň za rok 2017. 

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

Usnesení č. 6/2/2018 bylo schváleno. 

 

10. Grantové programy Fondu Vysočiny 

Zastupitelstvo projednalo vyhlášené grantové programy Fondu Vysočiny.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era      518 707,60 

ČSOB a. s.   2 382 264,82 

Česká spořitelna a. s.        44 010,43 
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Česká národní banka      274 428,00 

Celkem   3 219 410,85 

 

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

3 126 582,85 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

12. Žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o neinvestiční dotaci 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o 

neinvestiční dotaci na nákup drobných cen pro malé šachisty a materiálu v rámci 

šachového turnaje pořádaného pro okolní školy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční dotace Základní škole a Mateřské škole 

Oudoleň ve výši 3 000 Kč na nákup drobných cen a materiálu v rámci šachového 

turnaje pořádaného pro okolní školy.  

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

Usnesení č. 7/2/2018 bylo schváleno. 

 

13. Žádost o finanční příspěvek na místní šachový turnaj 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek na pořádání šachového 

turnaje v kulturním domě dne 30. 3. 2018. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč na pořádání 

šachového turnaje v kulturním domě dne 30. 3. 2018 a úhradu putovního poháru. 

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

Usnesení č. 8/2/2018 bylo schváleno. 

 

14. Žádost o pokácení stromu 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí o povolení pokácení 1 ks břízy na pozemku 

p. č. 66 v k. ú. Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a  doporučuje  pokácení  1  ks břízy na pozemku p. č. 66 

v k. ú. Oudoleň.   

 

15. Různé 

Zastupitelstvo projednalo: 

• vyúčtování Dětského karnevalu 

• příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 14. 3. 2018 v 18.00 hodin 

• barevný tisk Oudoleňských listů. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20.18 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
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Zápis byl vyhotoven dne: 21. 2. 2018. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 21. 2. 2018 

 

              ..............................................   dne 21. 2. 2018 

 

Starosta:                     ..............................................   dne 21. 2. 2018 

 

 

Razítko obce: 


