
1 

 

Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 14. 3. 2018 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.05 

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 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Irenu Milichovskou a Bc. Petra Zvolánka, 

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. Grantový program Oudoleň 

4. Záměr směny majetku obce č. 1/2018 

5. Grantové programy Fondu Vysočiny 

6. Soutěž Vesnice roku 2018 

7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2018 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/3/2018 bylo schváleno. 
  

2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Grantový program Oudoleň 

Zastupitelstvo projednalo Pravidla pro poskytování dotace na odstranění stavby s násled-

nou výstavbou nového rodinného domu, které žadatel předložil zastupitelstvu 

k posouzení.  

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4. Záměr směny majetku obce č. 1/2018 

Zastupitelstvo projednalo záměr směny pozemků č. 1/2018.  
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Předmět směny:  

1. spoluvlastnický podíl obce Oudoleň ve výši 15/710 k dílu "d" pozemku p. č. 351/2, 

lesní  pozemek, o  výměře  817  m2 a  k dílu "d" pozemku p. č. 351/4, lesní pozemek, 

o výměře 520 m2, v k. ú. Radostín u Vojnova Městce, oddělené geometrickým plánem 

č. 303-74/2017. Pozemky tvoří hráz rybníku Doubravníček. 

2. pozemky Lesního  družstva  obcí  se  sídlem  v Přibyslavi  p. č. 310/7,  lesní  pozemek, 

o výměře 42 m2, p. č. 310/8, lesní pozemek, o výměře 97 m2, p. č. 310/14, lesní 

pozemek, o výměře 82 m2, a p. č. 310/15, lesní pozemek, o výměře 1 120 m2, v k. ú. 

Račín u Polničky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  schvaluje směnu spoluvlastnického podílu obce Oudoleň ve výši 15/710 

k dílu "d" pozemku p. č. 351/2, lesní pozemek, o výměře 817 m2 a k dílu "d" pozemku 

p. č. 351/4, lesní pozemek, o výměře 520 m2, v k. ú. Radostín u Vojnova Městce, 

oddělené geometrickým plánem č. 303-74/2017 za pozemky  Lesního  družstva  obcí  se  

sídlem v Přibyslavi  p. č. 310/7,  lesní  pozemek, o výměře 42 m2, p. č. 310/8, lesní 

pozemek, o výměře 97 m2, p. č. 310/14, lesní pozemek, o výměře 82 m2, a p. č. 310/15, 

lesní pozemek, o výměře 1 120 m2, v k. ú. Račín u Polničky.  

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/3/2018 bylo schváleno. 

 

5. Grantové programy Fondu Vysočiny 

Zastupitelstvo projednalo vyhlášené grantové programy Fondu Vysočiny.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z dotačního titulu: 

-  Sportoviště 2018 na rekonstrukci hřiště ve středu obce 

- Jednorázová akce 2018 na vysazení aleje. 

Zastupitelstvo souhlasí s realizací akce Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 

„Společně pro přírodu“ z dotačního titulu Ekologická výchova 2018.     

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/3/2018 bylo schváleno. 

 

6. Soutěž Vesnice roku 2018 

Zastupitelstvo projednalo účast naší obce na soutěži Vesnice roku 2018.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přihlásit Obec Oudoleň do soutěže Vesnice roku 2018. 

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0,  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/3/2018 bylo schváleno. 

 

7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo projednalo žádost o schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské 

školy Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Oudoleň za 

rok 2017.  

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/3/2018 bylo schváleno. 

 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1/2018. Rozpočtovým 

opatřením byly příjmy navýšeny o 20 000 Kč (dotace na volbu prezidenta ČR) a na straně 

výdajů o 17 797 Kč (výdaje - volba prezidenta ČR, členský příspěvek SMS ČR). 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era      503 686,85 

ČSOB a. s.   3 200 975,77 

Česká spořitelna a. s.       30 937,42 

Česká národní banka      274 417,20 

Celkem   4 010 017,24 

 

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

3 917 189,24 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve  19.15  hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtová změna č. 1/2018 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 3. 2018. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 14. 3. 2018 

 

              ..............................................   dne 14. 3. 2018 

 

Starosta:                     ..............................................   dne 14. 3. 2018 

 

 

Razítko obce: 


