
Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,

konaného dne 21. 4. 2011

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:03 
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 5 členů zastupitelstva: Ivo Béna, Marie Antlová, Zdeněk 
Benc, Miloš Rosický, Mgr. Blanka Zvolánková, omluveni jsou: Václav Augustin, Josef 
Křesťan, Pavel Stránský, Pavel Sláma, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí Marii Antlovou a p. Miloše Rosického, 
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:
8. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010
9. Objemová studie ke stavebním úpravám v objektu čp. 123 v Oudoleni
10. Cenová nabídka firmy RSP ENERGY
11. Projekt Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina
12. Informace ze semináře Minimum pro starosty
13. Soutěž Vesnice roku
14. Soutěž Pohár města Chotěboř II. ročník
15. Oznámení o administrativní kontrole
16. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole v Oudoleni

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje doplnění programu zasedání o body 8. – 16 . 
Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/84 bylo schváleno.

2. Kontrola usnesení
Usnesení č. 5/72:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje umístit v průběhu měsíce května v naší obci 
kontejner na velkoobjemový odpad.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn v obci v termínu 13. – 15. 5. 2011.

Usnesení č. 5/74:
Zastupitelstvo obce Oudoleň požaduje od firmy STAND BY s. r. o. Praha vypracování 
cenové nabídky pro obec, zhotovení přístupové cesty na náklady zhotovitele, 
vypracování protipovodňové studie. 



Firmě STAND BY s. r. o. Praha byly sděleny připomínky zastupitelstva. Firma navrhuje 
vedení el. kabelu po pozemku (PK) 688 a zpevněnou komunikaci po pozemku (PK) 689 
směrem k silnici I/34, s tím, aby návrh na výši pronájmu a jednorázového vypořádání 
vzešel od zastupitelstva obce. 
Jednání zastupitelstva se zúčastnil p. Milan Janáček, který zastupitelstvu obce předložil 
Petici proti výstavbě základnové stanice T-Mobile podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o 
právu petičním, petici podepsalo 103 občanů obce. 

Dalšího jednání se zúčastnil p. Pavel Stránský.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje výstavbu základnové stanice T-Mobile v k. ú. 
Oudoleň.
Výsledek hlasování:   Pro 2 Proti 1 Zdrželi se 3
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 5/76:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje na základě žádosti TJ Sokol Oudoleň nákup 2 
ks branek pro malou kopanou na stadion za podmínky, že TJ Sokol Oudoleň uhradí 
jednu polovinu nákladů. Zastupitelstvo dále schvaluje oslovit SDH Oudoleň se žádostí 
o příspěvek na tento nákup. Nákup a montáž branek zajistí TJ Sokol Oudoleň. 
Rozhodnutí zastupitelstva obce bylo sděleno zástupcům TJ Sokol Oudoleň. SDH 
Oudoleň byla zaslána žádost o příspěvek. Zasedání se zúčastnili zástupci TJ Sokol 
Oudoleň p. Petr Zvolánek a p. Miroslav Janáček. Spolu se zastupiteli obce projednali 
podrobnější podmínky nákupu branek a dále bylo jednáno o nákupu nových žíněnek. 

Usnesení č. 5/82:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje zaslání připomínky firmě Havlíčkova Borová 
zemědělská a. s. Havlíčkova Borová na dodržování protipovodňových opatření 
uvedených v územním plánu obce. 
S firmou Havlíčkova Borová zemědělská a. s. bylo osobně projednáno a dohodnuto 
dodržování protipovodňových opatření uvedených v územním plánu obce. 

3. Záměr pronájmu majetku č. 1/2011
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem pronájmu č. 1/2011. Lesní družstvo obcí 
Přibyslav připravilo novou nájemní smlouvu mezi podílnickými obcemi a Lesním 
družstvem obcí, a to z těchto důvodů: změnilo se představenstvo družstva, ve funkcích 
statutárního orgánu se neuvádí fyzické osoby, ale obce a došlo k mnoha změnám 
v seznamu pronajatých nemovitostí. Dále bylo zastupitelstvo obce seznámeno s dodatkem 
č. 1 ke smlouvě nájemní  - Dohodou o výši nájemného
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi 44 
podílnickými  obcemi a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi s platností od 1. 7. 
2011 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let a dále schvaluje Dodatek č. 1 
k smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi a Lesním družstvem obcí – Dohodu o 
výši nájemného -  s platností od 1. 7. 2011.
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/85 bylo schváleno.



4. Žádost o vyjádření k technické studii na stavbu „I/34 Slavětín, přeložka silnice“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a projednalo technickou studii na stavbu „I/34 
Slavětín, přeložka silnice“ (ISPROFIN: 327 110 6193). Přeložka části silnice I/34 Česká 
Bělá – Ždírec n/D. v úseku napojení komunikace III/3507 od obce Slavětín řeší bodovou 
dopravní závadu na důležitém regionálním dopravním tahu. Nepříznivé rozhledové 
poměry a stavební uspořádání stávající stykové křižovatky jsou jednou z příčin mnoha 
dopravních nehod s vážnými následky. Přestavbou úseku dojde ke zlepšení směrového a 
výškového vedení silnice I/34 i jejího šířkového uspořádání v kritickém úseku o délce cca 
1,4 km. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň nemá připomínky k technické studii na stavbu „I/34 
Slavětín, přeložka silnice“ (ISPROFIN: 327 110 6193).
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/86 bylo schváleno.

5. Rozhodnutí – Odbahnění rybníka Oudoleň
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozhodnutím Městského úřadu v Chotěboři –
povolení vodního díla: Odbahnění rybníka Oudoleň.

6. Termíny zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce projednalo termíny dalších zasedání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce:

 26. 5. 2011 v 18:30 hodin
 23. 6. 2011 v 18:30 hodin
 25. 8. 2011 v 18:30 hodin.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/87 bylo schváleno.

7. Pouťové posezení - organizace
Zastupitelstvo obce projednalo organizaci Pouťového posezení před kulturním domem
dne 11. 6. 2011. Hudba: Duo v náladě, dopravu zajistí: p. Ivo Béna, pí Marie Antlová, 
občerstvení – bude oslovena pí Šmídová, vstupné dobrovolné, doprovodné akce: 
ochutnávka, předtančení, vystoupení ZŠ a MŠ Oudoleň.

8. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010
Zastupitelstvo obce projednalo žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o převod hospodářského 
výsledku za rok 2010 ve výši 12 476,71 Kč do fondu rezerv na pomůcky na vyučování. 

      Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schválilo převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
Oudoleň za rok 2010 ve výši 12 476,71 Kč do fondu rezerv na pomůcky na vyučování. 

       Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/88 bylo schváleno.

9. Objemová studie ke stavebním úpravám v objektu čp. 123 v Oudoleni
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s objemovou studií ke stavebním úpravám v objektu 
čp. 123 v Oudoleni.

10. Cenová nabídka firmy RSP ENERGY
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy RSP ENERGY, týkající se 
ceny elektrické energie a ceny plynu. 



11. Projekt Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem Integrovaného systému nakládání 
s odpady v kraji Vysočina. V první fázi byla podepsána smlouva o spolupráci mezi 
Krajem Vysočina a 15 městy kraje Vysočina s rozšířenou působností. Cílem této smlouvy 
je úspěšná příprava projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina 
zaměřeného na předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování jejich množství a 
nebezpečných vlastností, vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání 
s komunálními odpady a na zvýšení využívání komunálních odpadů s upřednostněním 
materiálového využití, včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a 
přímého energetického využívání směných komunálních odpadů. 

12. Informace ze semináře Minimum pro starosty
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s informacemi ze semináře Minimum pro 
starosty, který pořádal ve třech termínech Městský úřad Chotěboř. 

13. Soutěž Vesnice roku
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s doplněním soutěže Vesnice roku o ocenění „Zlatá 
cihla v Programu obnovy venkova“ a s vydáním knihy „Stavby venkova“. 

14. Soutěž Pohár města Chotěboř II. ročník
Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň byla předána pozvánka a přihláška na soutěž Pohár 
města Chotěboř II. ročník. 

15. Oznámení o administrativní kontrole
      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Oznámením o administrativní kontrole k žádosti o                               
      Rekonstrukci hasičské zbrojnice. 

16. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole v Oudoleni
Zastupitelstvo obce projednalo žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o povolení výjimky z počtu dětí 
v Mateřské škole v Oudoleni o 1 – 2 děti nad kapacitu. 

      Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schválilo povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole 
v Oudoleni o 1 – 2 děti nad kapacitu.
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/89 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:51 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 4. 2011. 

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

Ověřovatelé:             .............................................. dne 21. 4. 2011

          .............................................. dne 21. 4. 2011

Starosta:                    .............................................. dne 21. 4. 2011
Razítko obce:




