
Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,

konaného dne 24. 3. 2011

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 8 členů zastupitelstva: Ivo Béna, Marie Antlová, Václav 
Augustin, Zdeněk Benc, Josef Křesťan, Miloš Rosický, Pavel Sláma, Pavel Stránský, 
omluveni jsou: Mgr. Blanka Zvolánková, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Pavla Stránského a p. Pavla Slámu,
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. Pouťové posezení 
9. Žádost o stanovisko k záměru výstavby základnové stanice T-Mobile v k. ú. Oudoleň
10. Dohoda o partnerství k projektu Spisové služby ORP Chotěboř
11. Žádost TJ Sokol Oudoleň o nákup 2 ks branek pro malou kopanou
12. Žádost TJ Sokol Oudoleň o souhlas s cvičením s dětmi a provedení inventury 

v nářaďovně
13. Žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o příspěvek na mzdy pro školní rok 2011/2012
14. Umístění valníků na zahradní odpad
15. Požární hlídky
16. Přiznání náhrady za používání vlastního mobilního telefonního přístroje pro výkon 

funkce
17. Oprava komunikace 
18. Dopis firmy VEOLIA Transport, Chrudim
19. Vývoj jednání s Českou poštou 
20. Změna v dodávce chlorňanu sodného + připomínka p. Bence
21. Čistá Vysočina 2011
22. Hodina Země 2011
23. Zpráva o činnosti OOP Chotěboř za rok 2010
24. Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Podoubraví
25. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
26. Protipovodňové opatření 
27. Obecní ples – termín
28. Nabídka ozvučovací techniky
29. Informace ze zasedání MAS Havlíčkův kraj o. p. s. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje doplnění programu zasedání o body 8. – 29. 
Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/70 bylo schváleno.

2. Kontrola usnesení
Na minulém zasedání nebyly usnesením uloženy žádné úkoly. 

3. Inventarizace 2011
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem o výsledku inventarizace a se Zápisem 
z jednání likvidační komise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje Zápis o výsledku inventarizace a Zápis z jednání 
likvidační komise.
Výsledek hlasování:   Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/71bylo schváleno.

Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Blanka Zvolánková. 

4. Žádost o povolení ke kácení dřevin
Předsedající seznámil přítomné se žádostí o povolení ke kácení stromu na pozemku p. č. 
42/8 v k. ú. Oudoleň.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje žádost o povolení ke kácení stromu na pozemku 
p. č. 42/8 v k. ú. Oudoleň.
Výsledek hlasování:   Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 5
Usnesení nebylo přijato.

5. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením Městského úřadu v Chotěboři, odboru 
životního prostředí o zahájení vodoprávního řízení k akci Odbahnění rybníka Oudoleň.

6. Kontejner na velkoobjemový odpad
Zastupitelstvo obce projednalo umístění kontejneru na velkoobjemový odpad v průběhu 
měsíce května v naší obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje umístit v průběhu měsíce května v naší obci 
kontejner na velkoobjemový odpad.
Výsledek hlasování:   Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/72 bylo schváleno.

7. Obecní ples
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyúčtováním obecního plesu. 

8. Pouťové posezení
Zastupitelstvo obce projednalo pořádání Pouťového posezení před kulturním domem dne 
11. 6. 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje pořádání Pouťového posezení před kulturním 
domem dne 11. 6. 2011.
Výsledek hlasování:   Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 1



Usnesení č. 5/73 bylo schváleno.

9. Žádost o stanovisko k záměru výstavby základnové stanice T-Mobile v k. ú. Oudoleň.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí firmy STAND BY, s. r. o. Praha 18 –
Letňany o stanovisko k záměru výstavby základnové stanice T-Mobile v k. ú. Oudoleň. 
Jedná se o stavbu ocelové příhradové věže na pozemku (PK) 331/1 s trasou zemní 
kabelové přípojky k ZS na pozemku (PK) 688 nebo (PK) 689, které jsou ve vlastnictví 
obce. A dále žádost o projednání možnosti obnovení přístupové cesty, cesta by byla 
pouze zpevněná se štěrkovým zásypem.
Návrh usnesení:
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. 
Výsledek hlasování:   Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/74 bylo schváleno.

10. Dohoda o partnerství k projektu Spisové služby ORP Chotěboř
Mgr. Blanka Zvolánková seznámila zastupitelstvo obce s návrhem Dohody o partnerství 
k projektu Spisové služby ORP Chotěboř uzavřenou s Městem Chotěboř. Na základě této 
smlouvy by Město Chotěboř zajišťovalo pro obec spisovou službu a datové úložiště po 
dobu 5 let. Obec by pouze přispívala na náklady na provoz, údržbu a rozvoj systému. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň souhlasí s návrhem Dohody o partnerství k projektu 
Spisové služby ORP Chotěboř uzavřenou s Městem Chotěboř.
Výsledek hlasování:   Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/75 bylo schváleno.

11. Žádost TJ Sokol Oudoleň o nákup 2 ks branek pro malou kopanou
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí  TJ  Sokol  Oudoleň o nákup 2 ks branek 
pro malou kopanou na stadion a rozšířit tím jeho využití i mimo zimní sezónu.
Návrh usnesení:
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. 
Výsledek hlasování:   Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/76 bylo schváleno.

12. Žádost TJ Sokol Oudoleň o souhlas s cvičením s dětmi a provedení inventury 
v nářaďovně
TJ Sokol Oudoleň žádá o souhlas s cvičením s dětmi od měsíce dubna, každé úterý od 
17:00 do 18:30 hodin. Cvičení by probíhalo v zimní sezóně v kulturním domě (rozvoj 
pohybových dovedností a gymnastika) a v letních měsících venku (atletika). Dále TJ 
Sokol Oudoleň žádá o souhlas s provedením inventarizace (úklidu) v nářaďovně v neděli 
27. 3. 2011 dopoledne. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje žádost TJ Sokol Oudoleň o souhlas s cvičením 
s dětmi od měsíce dubna, každé úterý od 17:00 do 18:30 hodin. Cvičení by probíhalo 
v zimní sezóně v kulturním domě (rozvoj pohybových dovedností a gymnastika) a 
v letních měsících venku (atletika). Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením 
inventury v nářaďovně dne 27. 3. 2011. 



Výsledek hlasování:   Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/77 bylo schváleno.

13. Žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o příspěvek na mzdy pro školní rok 2011/2012.
Základní škola a Mateřská škola Oudoleň žádá o příspěvek na mzdy z důvodu nenaplnění 
počtu žáků pro školní rok 2011/2012 o 3 žáky. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje příspěvek na mzdy pro ZŠ a MŠ Oudoleň
z důvodu nenaplnění počtu žáků pro školní rok 2011/2012 o 3 žáky.
Výsledek hlasování:   Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/78 bylo schváleno.

14. Valníky na zahradní odpad
Zastupitelstvo obce projednalo umístění valníků na zahradní odpad v obci ve dnech 8. –
10. 4. 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Oudoleň schvaluje umístění valníků na zahradní odpad v obci ve 
dnech 8. – 10. 4. 2011.
Výsledek hlasování:   Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/79 bylo schváleno.

15. Požární hlídky
Zastupitelstvo obce projednalo složení požárních hlídek na tanečních zábavách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje požární hlídku:
- dne 2. 4. 2011 ve složení: pí Marie Antlová, p. Pavel Stránský
- dne 23. 4. 2011 ve složení: p. Ivo Béna, pí Marie Antlová
- dne 29. 4. 2011 ve složení: p. Václav Augustin, p. Josef Křesťan
- dne 20. 5. 2011 ve složení: p. Pavel Sláma, p. Zdeněk Benc
Výsledek hlasování:   Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/80 bylo schváleno.

16. Přiznání náhrady za používání vlastního mobilního telefonního přístroje pro výkon 
funkce.
Zastupitelstvo obce projednalo přiznání náhrady p. Ivo Bénovi a Mgr. Blance Zvolánkové 
za používání vlastního mobilního telefonního přístroje pro výkon funkce starosty a 
místostarostky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje s účinností od 1. 4. 2011 přiznání měsíční 
náhrady za používání vlastního mobilního telefonního přístroje pro výkon funkce 
starosty p. Ivo Bénovi a pro výkon funkce místostarostky Mgr. Blance Zvolánkové.
Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 2
Usnesení č. 5/81 bylo schváleno.

17. Oprava komunikace
Zastupitelstvo obce Oudoleň projednalo opravu komunikace v dolní části obce. 

18. Dopis firmy VEOLIA Transport, Chrudim
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vysvětlením firmy VEOLIA Transport, Chrudim, 
týkající se navýšení ceny jízdného na spoji č. 20 linky 600000.



19. Vývoj jednání s Českou poštou 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vývojem jednání s Českou poštou ve věci rušení 
poboček české pošty. 

20. Změna v dodávce chlorňanu sodného + připomínka p. Bence
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se změnou v dodávce chlorňanu sodného. A dále 
s připomínkou p. Bence Zdeňka ke stavu studní v Olšinách. 

21. Čistá Vysočina 2011
Zastupitelstvo obce projednalo zapojení naší obce do akce Čistá Vysočina 2011 dne 9. 4. 
2011 od 9:00 hodin (sraz u kulturního domu) v těchto lokalitách: katastr obce, okolí 
komunikace: Oudoleň křiž.- Cibotín a okolí komunikace č. 34: Oudoleň křiž. – Slavětín 
křiž.

22. Hodina Země 2011
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s akcí na podporu ochrany klimatu Hodina Země 
2011.

23. Zpráva o činnosti OOP Chotěboř za rok 2010
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou o činnosti OOP Chotěboř za rok 2010.

24. Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Podoubraví
Zastupitelstvo  obce  bylo  seznámeno  se zápisem ze zasedání Svazku obcí Podoubraví 
ze dne 9. 2. 2011.

25. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem z jednání představenstva LDO Přibyslav 
dne 25. 2. 2011.

26. Protipovodňové opatření
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na zaslání připomínky firmě Havlíčkova Borová 
zemědělská a. s. Havlíčkova Borová na dodržování protipovodňových opatření 
uvedených v územním plánu obce. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje zaslání připomínky firmě Havlíčkova Borová 
zemědělská a. s. Havlíčkova Borová na dodržování protipovodňových opatření 
uvedených v územním plánu obce. 
Výsledek hlasování:   Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/82 bylo schváleno.

27. Zastupitelstvo obce projednalo termín konání obecního plesu. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje pořádání Obecního plesu dne 30. 12. 2011, 
hudba TANDEM.
Výsledek hlasování:   Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/83  bylo schváleno.

28. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou ozvučovací techniky do kulturního 
domu.



29. Zastupitelstvo  obce  bylo  seznámeno  s informacemi ze zasedání MAS Havlíčkův kraj 
o. p. s. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21:00  hodin.

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

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 3. 2011. 

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

Ověřovatelé:             .............................................. dne 24. 3. 2011

          .............................................. dne 24. 3. 2011

Starosta:                    .............................................. dne 24. 3. 2011

Razítko obce:




