
Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,

konaného dne 16. 12. 2010

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:04 
hodin starostou obce Ivo Bénou (dále jako „předsedající“). 

1. Zahájení
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, Marie 
Antlová, Zdeněk Benc, Miloš Rosický, Pavel Sláma, Pavel Stránský, omluveni jsou: Václav 
Augustin, Josef Křesťan, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Zdeňka Bence a pí Marii Antlovou a  
zapisovatelkou zápisu pí 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 o tyto body:
17. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
18. Žádost o pronájem kulturního domu na pořádání tanečních zábav v roce 2011
19. Informace z valné hromady Svazku obcí Podoubraví

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje doplnění programu zasedání o body 17. - 19. 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/48 bylo schváleno.

2. Kontrola usnesení
Předsedající provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání:
Usnesení č. 2/42 - Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje pověřit Václava Augustina 
k provedení kontroly účetnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Oudoleň za období od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010 v termínu do 16. 12. 2010.
Kontrola účetnictví ZŠ a MŠ Oudoleň nebyla provedena. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň pověřuje Mgr. Blanku Zvolánkovou k provedení kontroly 
účetnictví příspěvkové organizace Základní škola  a Mateřská škola Oudoleň za období od 
1. 11. 2009 do 31. 10. 2010 v termínu do 31. 12. 2010.
Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/49 bylo schváleno.



Usnesení č. 2/44 - Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje částečnou rekonstrukci webových
stránek obce a pověřuje starostu obce při jednání s p. Jiřím Pavlíčkem. 
Proběhlo jednání s p. Jiřím Pavlíčkem, návrh upravených webových stránek bude zhotoven do 
konce ledna 2011.

Usnesení č. 2/45 - Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje oslovit firmu Pavel Ondráček, 
Ždírec n/D. a firmu Luboš Guhl, Sobíňov na provedení cenové nabídky na opravu 
vodovodu v kulturním domě.
Cenovou nabídku na opravu vodovodu v kulturním domě předložila pouze firma Pavel 
Ondráček, Ždírec nad Doubravou, a to ve výši  22 740,- Kč s DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje provedení opravy vodovodu v kulturním domě 
firmou Pavel Ondráček, Ždírec nad Doubravou.
Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/50 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/46 - Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje nechat zhotovit PF 2011 v počtu 
200 ks.
Novoročenky  PF  2011  byly zhotoveny  a  ve dnech 20. – 21. 12. 2010 bude   provedena
jejich distribuce v obci v rozsahu roznášky Oudoleňských listů.  

3. Rozpočet 2011 + rozpočtové změny č. 6/2010
Rozpočet obce byl vyvěšen na úřední desce od 29. 11. do 16. 12. 2010, k návrhu nebyly žádné 
připomínky. Dále zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 6/2010.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje rozpočet Obce Oudoleň na rok 2011 a rozpočtové 
změny č. 6/2010. 
Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/51 bylo schváleno.

4. Rozpočtový výhled 2012 – 2014
Rozpočtový výhled na období 2012 – 2014 byl vyvěšen na úřední desce od 29. 11. do 16. 12. 
2010, k návrhu nebyly žádné připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje Rozpočtový výhled Obce Oudoleň na období 2012 –
2014.
Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/52 bylo schváleno.

5. Neinvestiční dotace na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Obec obdržela dotaci na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 
1 938,- Kč, za dotaci byl zakoupen toner do tiskárny a flash disk.

6. Záměr pronájmu majetku obce č. 2/2010
Zastupitelstvo projednalo žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor –
místnost v I. patře Kulturního domu v Oudoleni uzavřenou dne 1. 12. 2009, smlouva je 
sjednaná na dobu do 31. 12. 2010. V době od 28. 11. do 16. 12. 2010 byl na úřední desce 
zveřejněn záměr pronájmu majetku obce č. 2/2010. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje prodloužit pronájem nebytových prostor – místnosti 
v I. patře Kulturního domu v Oudoleni čp. 131 do 31. 12. 2011. 
Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/53 bylo schváleno.

7. Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 
Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje Směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční  kontrole  ve  veřejné   správě  a   o  změně  některých  zákonů  s  účinností 
od 16. 12. 2010.
Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/54 bylo schváleno.

8. Vyhlášky o místních poplatcích
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhy Vyhlášek o místních poplatcích. Zastupitelstvo 
projednalo tyto návrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje s účinností od 1. 1. 2011:

- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství

- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

- Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo 

rekreační pobyt
- Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010, o místním poplatku ze psů

Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/55 bylo schváleno.

9. Termíny zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň
Zastupitelstvo obce projednalo termíny zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň: 

- 20. 1. 2011 v 18:00 hodin
- 24. 2. 2011 v 18:00 hodin
- 24. 3. 2011 v 18:00 hodin
- 21. 4. 2011 v 18:00 hodin.

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/56 bylo schváleno.

10. Informace ke komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Havlíčkova Borová



Pan Pavel Stránský seznámil členy zastupitelstva s informacemi ke komplexní pozemkové 
úpravě v k. ú. Havlíčkova Borová. V rámci pozemkové úpravy v k. ú. Havlíčkova Borová 
bude provedeno částečné narovnání hranice mezi k. ú. Oudoleň a k. ú. Havlíčkova Borová. 

11. Informace z jednání s firmou Miloslav Odvárka – ODAS Žďár nad Sázavou
Firma Miloslav Odvárka – ODAS v současné době staví bioplynovou stanici na zpracování 
rozložitelných odpadů, po ukončení projektu – červenec 2011 – bude firma schopna 
zajišťovat obcím svoz a zpracování bioodpadu. 

12. Informace z jednání valné hromady Svazku obcí plynofikace obcí Borovsko 
Předsedou svazku byl zvolen Jaroslav Bílek. Členové svazku se dohodli, že se navýší částka 
za půjčení mulčovače na 100,- Kč/hod.

13. Zápis z jednání členské schůze podílnických obcí LDO Přibyslav
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem z jednání členské schůze podílnických obcí 
LDO Přibyslav a s ustavujícím zasedáním představenstva družstva. Předsedou představenstva 
Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi byl zvolen Mgr. Jan Štefáček, starosta Města 
Přibyslav. 

Dalšího jednání se zúčastnil p. Josef Křesťan. 

14. Havarijní plán pro ucelené provozní území společnosti Havlíčkova Borová 
zemědělská a. s., středisko Oudoleň
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozhodnutím – schválení Havarijního plánu pro 
ucelené provozní území společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a. s., středisko Oudoleň, 
jako uživatele závadných látek. 

17. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Vláda schválila dne 7. 12. 2010 návrh, jehož hlavním smyslem je s účinností od 1. 1. 2011 
snížit stávající výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků v průměru o 
5%. Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva, kteří současně vykonávají 
funkci předsedy výboru byla v souladu se zákonem o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, v platném znění, poskytována měsíční 
odměna, a to ode dne 1. 1. 2011.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň stanoví, že neuvolněným členům zastupitelstva, kteří současně 
vykonávají funkci předsedy výboru finančního, kontrolního, požárního, školského, 
vodohospodářského, kulturního a stavebního, bude poskytována měsíční odměna, a to ode 
dne 1. 1. 2011.
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/57 bylo schváleno.

18. Žádost o pronájem kulturního domu na pořádání tanečních zábav v roce 2011
Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem Kulturního domu v Oudoleni za účelem pořádání 
tanečních zábav v roce 2011, a to v těchto termínech: 18. 2., 19. 3., 2. 4., 29. 4., 14. 5., 17. 9., 
27. 9., 27. 10., 5. 11., 16. 11., 26. 11., 17. 12. a 26. 12. 2011. 
A dále žádost o sdělení, zda by byla možná sleva z nájmu nebo zavřeno pohostinství 
v kulturním domě v době konání tanečních zábav. Případně by byl zájem o pronájem 
pohostinství.  



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje projednat žádost o pronájem Kulturního domu v Oudoleni za 
účelem pořádání tanečních zábav v roce 2011, a to v těchto termínech: 18. 2., 19. 3., 2. 4., 
29. 4., 14. 5., 17. 9., 27. 9., 27. 10., 5. 11., 16. 11., 26. 11., 17. 12. a 26. 12. 2011 na příštím 
zasedání zastupitelstva. 
Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/58 bylo schváleno.

19. Informace z valné hromady Svazku obcí Podoubraví
Předsedou Svazku obcí Podoubraví byl zvolen Mgr. Jiří Havlíček, starosta Krucemburku. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:59 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 12. 2010. 

Zapisovatel:           .............................................

Ověřovatelé:             .............................................. dne 16. 12. 2010

          .............................................. dne 16. 12. 2010

Starosta:                    .............................................. dne 16. 12. 2010

Razítko obce:




