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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 21. 6. 2018 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 

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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Vladimíru Stehnovou 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 ZŠ a MŠ Oudoleň o výpůjčku části pozemků 

4. Stavební parcely 

5. Bezúplatný převod pozemku 

6. Žádost o poskytnutí dotace 

7. Smlouva o vzájemné spolupráci 

8. Plán financování obnovy vodovodu Oudoleň 

9. Kronika, digitalizace kronik 

10. Rozpočtové opatření č. 4/2018 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

12. Dotace chodníky 

13. Závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2017 

14. Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav za rok 2017 

15. Žádost o úpravu chybného projektu STAVEBNÍ PARCELY v lokalitě Nad 

koupalištěm 

16. Žádost o zachování umělého zdroje požární vody (požární nádrže) 

17. Různé 

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

Usnesení č. 1/6/2018 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení jsou průběžně plněna. 

 

3. Žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o výpůjčku části pozemků 
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Zastupitelstvo projednalo na místě samém 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.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

− výpůjčku části pozemku p. č. st. 132 a p. č. 42/3 jako zahradu pro mateřskou školu. 

− Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Oudoleň, týkající se výpůjčky části pozemku p. č. st. 132 a pozemku 

p. č. 42/3. 

− Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Oudoleň a Základní školou a 

Mateřskou školou Oudoleň, týkající se výpůjčky části pozemku p. č. st. 132 a 

pozemku p. č. 42/3. 

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

Usnesení č. 2/6/2018 bylo schváleno. 

 

4. Stavební parcely  

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostmi o prodej zasíťovaných parcel na části 

pozemku p. č. 336/5 a p. č. 343/5 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej zasíťované stavební parcely na části pozemku p. č. 

336/5 a p. č. 343/5 v k. ú. Oudoleň: 

− č. 1 o výměře 1 004,70 m2  

− č. 3 o výměře 1 296,75 m2 

za cenu 250 Kč/m2. S kupujícími bude sepsána Smlouva budoucí kupní.  

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

Usnesení č. 3/6/2018 bylo schváleno. 

 

5. Bezúplatný převod pozemku 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  s  jednáním se zástupcem Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech  majetkových,  odloučené  pracoviště  Havlíčkův Brod,  týkající  se  pozemku 

p. č. 38/5 a pozemku p. č. 38/7 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje geometrické oddělení pozemku p. č. 38/5 v k. ú. Oudoleň na 

náklady obce. Zastupitelstvo schvaluje požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, o bezúplatný převod pozemků, 

které se nachází pod místní komunikací, tj. pozemku p. č. 38/7 a části pozemku p. č. 

38/5 a dále o úplatný převod zbývající části pozemku p. č. 38/5 v k. ú. Oudoleň do 

vlastnictví obce Oudoleň.  

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

Usnesení č. 4/6/2018 bylo schváleno. 

 

6. Žádost o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o dotaci v rámci Pravidel Obce Oudoleň pro 

poskytování dotace pro výstavbu rodinného domu v kategorii 1 - Demolice neobydleného 

rodinného domu s následnou výstavbou  nového  rodinného  domu  na  demolici  a  

následnou  výstavbu  domu čp. 82 v Oudoleni.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnout v rámci Pravidel Obce Oudoleň pro poskytování 

dotace pro výstavbu rodinného domu v kategorii 1 - Demolice neobydleného rodinného 
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domu s následnou výstavbou nového rodinného domu dotaci ve výši  150 000 Kč na 

demolici a následnou výstavbu domu čp. 82 v Oudoleni.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Bc. Petr Zvolánek) 

Usnesení č. 5/6/2018 bylo schváleno. 

 

7. Smlouva o vzájemné spolupráci  

Zastupitelstvo bylo seznámeno se souhlasným stanoviskem k návrhu Smlouvy o 

vzájemné spolupráci.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci a schvaluje zařazení drobné 

sakrální stavby (železného křížku na kamenném základě) na pozemku p. č. 415 v k. ú. 

Oudoleň jako kulturní památku do majetku obce.   

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

Usnesení č. 6/6/2018 bylo schváleno. 

 

8. Plán financování obnovy vodovodu Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Plánu financování obnovy vodovodu Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Plán financování obnovy vodovodu Oudoleň. V rámci tohoto 

plánu bude z rozpočtu obce vyčleněna částka ve výši 230 tis. Kč ročně na obnovu 

vodovodu.  

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

Usnesení č. 7/6/2018 bylo schváleno. 

 

9. Kronika, digitalizace kronik 

Zastupitelstvo projednalo na základě zákona č.  159/2006 o střetu zájmů uzavření 

Dohody o provedení práce na zápis do kroniky za rok 2017. Dále zastupitelstvo 

projednalo digitalizaci kronik.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Mgr. Blankou Zvolánkovou, místostarostkou obce, 

Dohodu o provedení práce na provedení zápisu do obecní kroniky za rok 2017.  

Zastupitelstvo projednalo možnost digitalizace kronik. 

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

Usnesení č. 8/6/2018 bylo schváleno. 

 

10. Rozpočtové opatření č. 4/2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4/2018. Na základě tohoto 

opatření bude rozpočet obce na straně příjmů navýšen o 18 296 Kč (např. vratka poplatku 

za odběr podzemní vody ve výši 16 196 Kč) a na straně výdajů o částku 140 812 Kč 

(např. nákup židlí do kulturního domu za 113 083 Kč, příspěvek na stavební úpravy 

kulturní památky čp. 20 ve výši 26 050 Kč - poskytnutí příspěvku bylo podmínkou dotace 

od Kraje Vysočina pro majitele čp. 20).  

Zastupitelstvo bere na vědomí.   

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
Ke dni 15. 6. měla obec na účtech celkem: 

Era      608 313,18 

ČSOB a. s.   3 769 732,38 
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Česká spořitelna a. s.      167 476,41 

Česká národní banka      298 274,40 

Celkem   4 843 796,37 

 

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

4 750 968,37 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

12. Dotace - chodníky 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dalšími informacemi k připravované výzvě Místní akční 

skupiny Havlíčkův kraj, o. p. s. na podporu oblasti Doprava. V rámci této výzvy by chtěla 

obec vybudovat chybějící chodník mezi čp. 94 a čp. 149.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 4 MAS Havlíčkův kraj – 

IROP – Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy“ a dále 

schvaluje spolufinancování ve výši 5 % nákladů.  

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

Usnesení č. 9/6/2018 bylo schváleno. 

 

13. Závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se schváleným Závěrečným účtem Svazku obcí 

Plynofikace obcí Borovsko za rok 2017. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

14. Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav rok 2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se schváleným Závěrečným účtem Svazku obecních lesů 

Přibyslav za rok 2017. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

15. Žádost o úpravu chybného projektu STAVEBNÍ PARCELY v lokalitě Nad koupalištěm 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o poloze nových parcel. Bylo projednáno 

osobně. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

16. Žádost o zachování zdroje požární vody (požární nádrže) 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o zachování současného charakteru požární 

nádrže. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

17. Různé  

Zastupitelstvo projednalo: 

− termíny příštích zasedání zastupitelstva obce. 

− soutěž Vesnice roku 2018 
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− žádost o územní řízení o umístění stavby „Komunikace Oudoleň" 

−  informace o volbách do zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.   
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20.55 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 4/2018 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 6. 2018. 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 21. 6. 2018 

 

              ..............................................   dne 21. 6. 2018 

 

Starosta:                     ..............................................   dne 21. 6. 2018 

 

 

Razítko obce: 


