
Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 20. 1. 2011 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 
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 8 členů zastupitelstva: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, Marie 
Antlová, Václav Augustin, Zdeněk Benc, Miloš Rosický, Pavel Sláma, Pavel Stránský, 
omluveni jsou: Josef Křesťan, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Miloše Rosického a p. Václava Augustina 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: 

5. Žádost o sponzorský dar v souvislosti s akcí „Den myslivosti“ 
6. Žádost o poskytnutí cen do tomboly na ples Sdružení rodičů 
7. Žádost o příspěvek na nákup knih do výměnného fondu knihovny 
8. Návrh umístění telekomunikační příhradové věže 
9. Provoz posilovny 
10. Žádost o topení a příspěvek na Dětský karneval dne 5. 2. 2011 
11. Obecní ples 
12. Žádost o použití obecních symbolů na pamětní listy 
13. Různé 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje doplnění programu zasedání o body 5. – 13.  
Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/60 bylo schváleno. 
 
2. Kontrola usnesení 
Předsedající provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání: 
 
Usnesení č. 3/49: 
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. 
Mgr. Blanka Zvolánková provedla dne 21. 12. 2010 kontrolu účetnictví příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Oudoleň. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. S poskytnutými 
prostředky bylo hospodařeno účelně a hospodárně.  



 
Usnesení č. 3/58: 
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.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje pronájem Kulturního domu v Oudoleni za účelem 
pořádání tanečních zábav v roce 2011, a to v těchto termínech:  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.  
Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/61 bylo schváleno. 
 
Dalšího jednání se zúčastnil p. Josef Křesťan. 
 
3. Program obnovy venkova Vysočiny 2011 
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání schválilo nové Zásady pro poskytování účelových 
dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2011. Maximální požadovaná 
dotace může být až ve výši 140 tis. Kč, v případě velkého množství dotací může klesnout až 
na 104 tis. Kč, spolufinancování obce nad 300 obyvatel je 50%. Žádosti se podávají do 31. 1. 
2011. Předsedající podal návrh na rekonstrukci bytu v základní škole na obecní úřad a 
společenskou místnost. V této souvislosti zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a 
Mateřské školy Oudoleň o poskytnutí části bytu v budově školy pro potřeby základní a 
mateřské školy. Společenská místnost by byla využívána i základní a mateřskou školou. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje požádat o dotaci z Programu obnovy venkova 
Vysočiny na vybudování  společenské místnosti v bývalém bytě v základní škole.  
Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 4/62 bylo schváleno. 
 
4. Program rozvoje venkova ČR  
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi, týkající se čerpání dotací z Programu rozvoje 
venkova ČR. V současné době probíhá zpracování projektu a bude podána žádost o dotaci na 
lesopark v prostoru mezi hřištěm a rybníkem Bahňák v horní části obce.  Dále je zpracováván 
projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje, požádat o dotaci z Programu obnovy venkova ČR  
na projekt: Lesopark a na projekt: Rekonstrukce hasičské zbrojnice. 
Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/63 bylo schváleno. 
 
5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem Výstavy vánočních stromečků 
v Modlíkově, pořádané MAS Havlíčkův kraj. Naše obec se umístila na 6. místě z celkového 
počtu 8 zúčastněných obcí.  
 
6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poděkováním Oblastní charity Havlíčkův Brod za 
spolupráci při pořádání „Tříkrálové sbírky 2011. V obci Oudoleň a Slavětín bylo vybráno 
celkem 15 315,- Kč.  
 



7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s děkovným dopisem plk. Jaroslava Nácovského, 
bývalého ředitele územního odboru Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru kraje 
Vysočina. Od 1. 1. 2011 se novým ředitelem stává plk. Mgr. Luboš Vacek.  
 
8. Žádost o sponzorský dar v souvislosti s akcí „Den myslivosti“ 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o sponzorský dar v souvislosti s akcí „Den 
s myslivostí“ pořádaným Mysliveckým sdružením Oudoleň dne 19. 2. 2011 v Jitkově.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje poskytnout příspěvek ve výši 500,- Kč na akci „Den 
s myslivostí“. 
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/64 bylo schváleno. 
 
9. Žádost o poskytnutí cen do tomboly na ples Sdružení rodičů 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Havlíčkova 
Borová o poskytnutí cen do tomboly na ples Sdružení rodičů dne 19. 2. 2011. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje poskytnout 40 ks věcných cen s logem obce do 
tomboly na ples Sdružení rodičů a požádat o vyvěšení vlaječky obce jako reklamy naší obce. 
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/65 bylo schváleno. 
 
10. Žádost o příspěvek na nákup knih do výměnného fondu knihovny. 
Krajská knihovna Vysočiny požádala o příspěvek na nákup knih do výměnného fondu.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje příspěvek Krajské knihovně Vysočiny ve výši 1 000,- 
Kč na nákup knih do výměnného fondu.  
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/66 bylo schváleno. 
 
11. Zastupitelstvo bylo seznámeno s Kolaudačním rozhodnutím – povolení k užívání stavby 
vodního díla „Výstavba rybochovného rybníka v k. ú. Jitkov a Oudoleň. 
 
12. Návrh umístění telekomunikační příhradové věže 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem umístění telekomunikační příhradové věže pro 
společnost T-Mobile, o plánované výšce 45 m a technologického kontejneru na k. ú. Oudoleň. 
 
13. Provoz posilovny 
Zastupitelstvo projednalo další provoz posilovny.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje, aby pí Milichovská Irena i nadále půjčovala klíče 
od posilovny, další klíč bude v případě nepřítomnosti pí Milichovské Ireny půjčovat pí 
Šmídová Marie.  
Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 4/67 bylo schváleno. 
 
14. Žádost o topení  a příspěvek na Dětský karneval dne 5. 2. 2011 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o topení a příspěvek na Dětský karneval dne 5. 2. 
2011. 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje zajistit topení a poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- 
Kč na Dětský karneval dne 5. 2. 2011.   
Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 4/68 bylo schváleno. 
 
15. Zastupitelstvo obce projednalo nákup ozvučovací aparatury pro potřeby obce a školy. 
 
16. Od 19. 1. 2011 opět chodí cvičit ženy aerobik, stejně jako ostatní cvičící skupiny budou 
provádět úklid prostor, kde probíhá cvičení.  
 
17. Zastupitelstvu obce byla předána Příručka pro člena zastupitelstva obce od Svazu měst a 
obcí ČR. 
 
18. Sbor dobrovolných hasičů bude pořádat v letošním roce hasičskou soutěž pro mladé 
hasiče a v příštím roce hasičskou soutěž pro dospělé, při té příležitosti žádá o povolení využití 
obecních symbolů na pamětní listy 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje použití obecních symbolů při příležitosti pořádání 
hasičské soutěže pro mladé hasiče a hasičskou soutěž dospělých v příštím roce na pamětní 
listy.  
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/69 bylo schváleno. 
 
19. Obecní ples 
Zastupitelstvo projednalo organizaci Obecního plesu. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:43 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 1. 2011.  
 
 
Zapisovatel:           ............................................. 
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 20. 1. 2011 
 

          ..............................................   dne 20. 1. 2011 
 
 
 
Starosta:                    ..............................................   dne 20. 1. 2011 
 

 
Razítko obce: 
 


