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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 16. 8. 2018 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.06 

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 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Slámu a Mgr. Blanku Zvolánkovou, 

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. Smlouva – ČEZ Distribuce – stavební parcely 

4. Žádost o připojení na obecní vodovod 

5. Žádost o pokácení stromu  

6. Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu 

7. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

8. Kronika obce 

9. Svazek obecních lesů Přibyslav 

10. Zápis z jednání kontrolního výboru 

11. Různé 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/8/2018 bylo schváleno. 
  

2. Kontrola usnesení: 

Usnesení jsou průběžně plněna. 

 

3. Smlouva – ČEZ Distribuce – stavební parcely 

Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení 

odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 

číslo: 18_SOBSO2_4121424785. Smlouva se týká přípojek k novým stavebním 

parcelám. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce 

a. s. Děčín Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 
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zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 

18_SOBS02_4121424785 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/8/2018 bylo schváleno. 

 

4. Žádost o připojení na obecní vodovod 

Zastupitelstvo projednalo žádost o připojení čp. 122 v Oudoleni na obecní vodovod.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o připojení čp. 122 v Oudoleni na obecní vodovod. 

Žadatel je povinen si zajistit vytýčení sítí a provedení připojení. Obec uhradí navrtávací 

pás a vodoměr.    

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/8/2018 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o pokácení stromů 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení 1 ks javoru na pozemku p. č. 103/1 

v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a pověřuje výbor pro životní prostředí přezkoumáním 

žádosti.  

 

6. Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s ohlášením o provedení hydrogeologického 

průzkumného vrtu: 

− na pozemku p. č. 20/1, 20/3 a 20/4 v k. ú. Oudoleň 

− na pozemku p. č. 112/4 v k. ú. Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

7. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
Stav peněžních prostředků na účtech celkem: 

Era      578 074,03 

ČSOB a. s.   3 610 423,46 

Česká spořitelna a. s.        94 614,59 

Česká národní banka      260 916,69 

Celkem   4 544 028,77 

 

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

4 451 200,77 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Dalšího jednání se zúčastnila Pavlína Blažková. 

 
 

8. Kronika obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem v kronice obce za rok 2017.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zápis v kronice obce za rok 2017. Zastupitelstvo neschvaluje 

digitalizaci kronik. 

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

Usnesení č. 4/8/2018 bylo schváleno. 

 

Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 

 

9. Svazek obecních lesů Přibyslav 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí předsedy Svazku obecních lesů Přibyslav o 

zrušení tohoto spolku. Zrušení svazku nebude mít žádný dopad na postavení obce vůči 

Lesnímu družstvu obcí Přibyslav.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zrušení Svazku obecních lesů Přibyslav.   

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

Usnesení č. 5/8/2018 bylo schváleno. 

 

10. Zápis z jednání kontrolního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z jednání kontrolního výboru dne 13. 8. 2018.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru. 

 

11. Různé  

Zastupitelstvo projednalo: 

− účast zástupců obce na Podoubravském víceboji v sobotu 8. září 2018 ve 

Slavětíně.   

 

Zastupitelstvo bere na vědomí.   
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18.54 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 8. 2018. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 16. 8. 2018 

 

              ..............................................   dne 16. 8. 2018 

 

Starosta:                     ..............................................   dne 16. 8. 2018 

 

 

Razítko obce: 


