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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 19. 4. 2018 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 

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 Pavla Slámu a Mgr. Vladimíru Stehnovou, 

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. 2/2018 

4. Smlouva o smlouvě budoucí směnné 

5. Projektová dokumentace – dům čp. 120 

6. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. – Smlouva o dílo 

7. Výměna vodoměrů 2018 

8. Grantové programy Fondu Vysočiny 

9. Dotace – chodníky 

10. Stavební pozemky - kanalizace 

11. Program obnovy venkova Vysočiny 

12. Obecní cesty 

13. Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu 

14. Stanovení počtu členů zastupitelstva 

15. Žádost o slevu na poplatek za komunální odpad 

16. Žádost o připojení na obecní vodovod 

17. Žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o výpůjčku části pozemků 

18. Žádost SDH Oudoleň o poskytnutí dotace 

19. Rozpočtové opatření č. 2/2018 

20. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

21. Různé 

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

Usnesení č. 1/4/2018 bylo schváleno. 
  

2. Kontrola usnesení 
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Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Záměr směny majetku obce č. 2/2018 

Zastupitelstvo projednalo záměr směny pozemků č. 2/2018. Jedná se upravenou směnu 

pozemků č. 1/2018. Došlo ke změně čísla geometrického plánu, celková výměra zůstává 

stejná.  

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 "b" pozemku 

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

oddělené geometrickým plánem č. 307-20/2018 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: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/4/2018 bylo schváleno. 

 

4. Smlouva o smlouvě budoucí směnné 

Zastupitelstvo projednalo návrh nové Smlouvy o smlouvě budoucí směnné. Původní 

projekt na řešení odklonu povrchových vod od čp. 28 v Oudoleni nebude realizován. 

Zastupitelstvo bere na vědomí, požaduje předložit projekt, kterého se nová smlouva 

týká, a ve smlouvě uvést směnu stejného druhu pozemku - ostatní komunikace. 

 

Dalšího jednán se zúčastnila Mgr. Blanka Zvolánková a Václav Augustin. 

 
5. Projektová dokumentace – dům čp. 120 

Zastupitelstvo projednalo návrh projektové dokumentace na řešení sociálních bytů v čp. 

120. Součástí cenové nabídky je stavební dokumentace, statické řešení, požárně 

bezpečností řešení, rozpočet a výkaz výměr, řešení vodovodu, kanalizace, vytápění, 

elektro silnoproud včetně přípojek a činí 235 tis. Kč bez DPH. Projektová dokumentace 

by měla být hrazena z dotace.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje projektovou dokumentaci od firmy TRIGNIS spol. s r. o., 

Brno, IČO: 46960961, na řešení sociálních bytů v čp. 120. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro stavební 

povolení a územní rozhodnutí.  

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

Usnesení č. 3/4/2018 bylo schváleno. 

 
6. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. – Smlouva o dílo 

Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o dílo se společností Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r. o. Chrudim, odborný zástupce Ing. Martina Doležalová, týkající se zajišťování 

odborného dohledu a vedení veškeré agendy spojené s obecním vodovodem.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Chrudim, IČO: 150 53 69, odborný zástupce Ing. Martina Doležalová, smlouvu o dílo, 

týkající se zajišťování odborného dohledu a vedení veškeré agendy spojené s obecním 

vodovodem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 4/4/2018 bylo schváleno. 
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7. Výměna vodoměrů 2018 

Zastupitelstvo projednalo výměnu vodoměrů 2018.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje provedení výměny zbývajících vodoměrů na obecním vodovodu 

v roce 2018 firmou Jiří Slejška, Oudoleň 40. 

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

Usnesení č. 5/4/2018 bylo schváleno. 

 

8. Grantové programy Fondu Vysočiny 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním titulem Informační a komunikační technologie 

2018. Obec podala žádost o dotaci z titulu Webové stránky na modernizaci webových 

stránek obce, týkající se hlediska technického, obsahového a vizuálního. Stávající 

webové stránky byly tvořeny v roce 2011. Osloven byl Ing. Jiří Pavlíček, Ždírec n/D. 

Celkové náklady by činily 12 tis. Kč.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.   

 

9. Dotace  - chodníky 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s připravovanou výzvou Místní akční skupiny Havlíčkův 

kraj, o. p. s. na podporu oblasti Doprava. V rámci této výzvy by obec požádala, pokud to 

bude možné, o dotaci na výstavbu chodníků v dolní části obce od čp. 94 k čp. 149.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.   

 

10. Stavební pozemky - kanalizace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s předpokládanou trasou kanalizace od stavebních parcel.  

Část trasy vede po soukromém pozemku p. č. 22/1 a p. č. 21 v k. ú. Oudoleň.   

Zastupitelstvo bere na vědomí.   

 

11. Program obnovy venkova Vysočiny 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem od firmy Matějka, Ždírec nad Doubravou na 

opravu cesty od čp. 95 k čp. 111.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 

2018 na opravu cesty od čp. 95 k čp. 105 a od čp. 9 k čp. 12. 

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

Usnesení č. 6/4/2018 bylo schváleno. 

 

12. Obecní cesty 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z jednání na Městském úřadě v Chotěboři, 

týkající se obnovy obecních cest.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.   

 

13. Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s ohlášením o provedení hydrogeologického 

průzkumného vrtu na pozemku p. č. st. 102.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.   

 

14. Stanovení počtu členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo projednalo s ohledem na blížící se termín voleb do zastupitelstev obcí 

počet členů zastupitelstva pro následující volební období.  

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo stanovuje, že pro volební období 2018 - 2022 bude do Zastupitelstva obce 

Oudoleň voleno celkem 9 členů zastupitelstva.  

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

Usnesení č. 7/4/2018 bylo schváleno. 

 

15. Žádost o slevu na poplatek za komunální odpad 

Zastupitelstvo projednalo žádost o projednání poskytnutí slevy poplatku za vývoz 

popelnice patřící k nemovitosti čp. 8 vzhledem k jejímu trvalému neobývání od srpna 

2017.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí slevy  na poplatku za vývoz popelnice u čp. 8.  

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

Usnesení č. 8/4/2018 bylo schváleno. 

 

16. Žádost o připojení na obecní vodovod  

Zastupitelstvo projednalo žádost o připojení čp. 129 k obecnímu vodovodu.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o připojení čp. 129 k obecnímu vodovodu. Obec hradí 

navrtávací pás a vodoměr, veškeré ostatní náklady hradí žadatel. Vodoměr dodá firma 

Jiří Slejška. 

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

Usnesení č. 9/4/2018 bylo schváleno. 

 

17. Žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o výpůjčku části pozemků 

Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o výpůjčku 

části pozemků p. č. st. 132 a p. č. 42/3 jako zahradu pro mateřskou školu. Dále bylo 

zastupitelstvo seznámeno se stavebními úpravami v šatně mateřské školy.  

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude projednáno na příštím zasedání na místě samém.  

 

18. Žádost SDH Oudoleň o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo projednalo žádost Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň o poskytnutí dotace 

na nákup drobných cen pro soutěžící dětského obvodového kola hry Plamen dne 5. 5. 

2018.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů 

Oudoleň ve výši 4 000 Kč na nákup drobných cen pro soutěžící dětského obvodového 

kola hry Plamen dne 5. 5. 2018.  

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

Usnesení č. 10/4/2018 bylo schváleno. 

 

19. Rozpočtové opatření č. 2/2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 2/2018. Na základě tohoto 

opatření bude rozpočet na straně příjmů navýšen o 68 418 Kč (např. navýšení daně z 

příjmů právnických osob o 44 290 Kč, příjmy za vstupenky na muzikál ve výši 15 000 

Kč) a na straně výdajů o částku 165 266 Kč (úhrada daně z příjmů ve výši 44 290 Kč, 

vstupenek a dopravy na muzikál ve výši 30 668 Kč, požární stříkačky za 55 840 Kč a 

nákup přileb pro JSDH za 21 248 Kč).  

Zastupitelstvo bere na vědomí.   

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



5 

 

Era      618 186,26 

ČSOB a. s.   3 337 353,26 

Česká spořitelna a. s.      196 283,38 

Česká národní banka      274 401,20 

Celkem   4 426 224,10 

 

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

4 333 396,10 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

21. Různé  

Zastupitelstvo projednalo: 

− vzdělávací projekt Kraje Vysočina Letní škola seniorů 

− výzvu Sdružení Krajina a GLS CZ, s. r. o. zaměřené na výsadbu stromořadí ve 

volné krajině. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.   
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20.36  hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtová změna č. 2/2018 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 4. 2018. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 19. 4. 2018 

 

              ..............................................   dne 19. 4. 2018 

 

Starosta:                     ..............................................   dne 19. 4. 2018 

 

 

Razítko obce: 


