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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 24. 9. 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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Irenu Milichovskou a Pavlínu Blažkovou, 

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. Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu 

3. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2018 

4. Kontrola usnesení 

5. Žádost o poskytnutí dotace 

6. Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň 

7. Protokol o výsledcích kontroly hospodaření 

8. Veřejné osvětlení  

9. Rozpočtové opatření č. 6/2018 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Různé 

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

Usnesení č. 1/9/2018 bylo schváleno. 
  

2. Ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s ohlášením o provedení hydrogeologického průzkum-

ného vrtu na pozemku p. č. 809 v k. ú. Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 

 

3. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2018 
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Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Eurometal servis s. r. o., Havlíčkův Brod, o 

odkoupení pozemků p. č. 160/31, 160/36 a 160/72 v k. ú. Oudoleň za účelem budoucího 

využití pro stavbu výrobní haly pro Eurometal servis s. r. o.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, žádost bude doplněna o bližší informace a záměr 

projektu. 

 

4. Kontrola usnesení: 

Bod č. 8 ze zasedání zastupitelstva dne 16. 8. 2018: 

Zastupitelstvo  pověřuje  výbor  pro  životní prostředí přezkoumáním žádosti o pokácení 

1 ks javoru na pozemku p. č. 103/1 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Žádost bude řešena na příštím zasedání. 

 

5. Žádost o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci na demolici rodinného domu čp. 43 a následnou 

výstavbu domu nového.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude řešeno na příštím zasedání, žádost nebyla 

kompletní. 

 

6. Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň 

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

navýšení příspěvku na provoz školy ve výši 55 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů na 

zajištění školní družiny ráno před vyučováním a v odpoledních hodinách.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje navýšení provozních nákladů Základní školy a Mateřské školy 

Oudoleň o 55 tis. Kč. Zastupitelstvo doporučuje navýšení poplatků.  

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

Usnesení č. 2/9/2018 bylo schváleno. 

 

7. Veřejné osvětlení 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotací na výměnu veřejného osvětlení ze Státního fondu 

životního prostření z Národního programu Životní prostředí.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci ze SFŽP z Národního programu Životní 

prostředí na výměnu veřejného osvětlení v dolní části obce.    

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

Usnesení č. 3/9/2018 bylo schváleno. 

 

8. Protokol o výsledcích kontroly hospodaření  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kontroly hospodaření Obce Oudoleň za 

období od 1. 12. 2017 do 31. 8. 2018 provedenou finančním výborem obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o výsledcích kontroly hospodaření Obce 

Oudoleň. 

 

9. Rozpočtové opatření č. 6/2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 6/2018. V rámci tohoto 

opatření bude rozpočet na straně příjmů navýšen o 186 395 Kč (nejvyšší část příjmů činí 

nájem LDO Přibyslav ve výši 180 000 Kč) a na straně výdajů o 368 752,31 Kč (nejvyšší 
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část výdajů činí výdaj za projekt, vč. přípravy na územní souhlas, na sociální byty ve výši 

175 450 Kč a projekt na chodník ve výši 111 500 Kč.)  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

Era      652 226,04 

ČSOB a. s.   3 509 975,56 

Česká spořitelna a. s.        81 417,08 

Česká národní banka      601 291,89 

Celkem   4 844 910,57 

 

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

4 752 082,57 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

 

11. Různé  

Zastupitelstvo projednalo: 

− výsadbu lip v rámci projektu Lípy Vysočiny a určení místa pro výsadbu (SDH, ZŠ a 

MŠ, obec) 

− poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky na zadluženou obec Prameny 

− roznos kalendářů Podoubraví na rok 2019 

− využití herny stolního tenisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč do veřejné 

sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci 

obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje 

dne 21. 8. 2018, čj. KUZL60663/2018. 

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

Usnesení č. 4/9/2018 bylo schváleno. 
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.27 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 6/2018 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 9. 2018. 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 24. 9. 2018 

              ..............................................   dne 24. 9. 2018 

Starosta:                     ..............................................   dne 24. 9. 2018 

Razítko obce: 


