Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň
dne 21. prosince 2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil místostarosta obce pan Stránský Pavel, který
řídil další průběh jednání.
Dle listiny přítomných bylo v úvodu jednání přítomno 6 členů zastupitelstva obce: p.
Stránský Pavel, p. Benc Zdeněk, p. Béna Ivo, p. Janáček Milan, p. Křesťan Josef a Mgr.
Zvolánková Blanka.
Omluveni: 3
Zasedání bylo schopno se usnášet.
Jednání bylo řízeno, dle předem schváleného řádu a programu.
Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována pí. Zvolánková Blanka, ověřovateli
zápisu byli jmenováni: p. Janáček Milan a p. Béna Ivo.
Program jednání:
1. P. Stránský přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh programu zasedání.
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce schválilo záměr zřízení věcného břemene č. 2/2007 na pozemcích
v k. ú. Oudoleň: p. č. 44/7, 49/2 a st. 131. Zastupitelstvo obce dále schválilo záměr
zřízení věcného břemene č. 3/2007 na pozemích v k. ú. Oudoleň: p. č. 134/3, 302/4,
648/5, 664, 622, 661, 658, 578, 577, 563, 562 a 656/2. Obec Oudoleň má záměr zatížit
tyto pozemky věcným břemenem – podzemním umístěním stavby vodovodního řádu a
zřízením práva chůze a jízdy na pozemky k zajišťování provozu, běžné údržby a oprav
tohoto zařízení pro všechny i budoucí vlastníky.
3. Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Oudoleň o zařazení položky údržba a
oprava sportovních zařízení do výdajů pro rozpočet na rok 2008 ve výši 50.000,- Kč
na tyto plánované akce: stadion – nátěr mantinelů, instalace sítí za brankami,
rekonstrukce elektroskříně, hřiště v dolní části obce – zhotovení skříně na sítě, míče
apod., hřiště v horní části obce – stavba tenisové zdi, dorovnání povrchu pískem. Tuto
žádost zastupitelstvo obce schválilo za těchto podmínek: finanční prostředky budou
uvolňovány postupně na jednotlivé akce a pouze na úhradu potřebného materiálu.
4. Zastupitelstvo obce schválilo úpravu rozpočtu dle žádosti TJ Sokol Oudoleň.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2008.
5. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled 2009 – 2011.
6. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č. 5/2007.
7. Zastupitelstvo obce bylo proškoleno z odborné přípravy preventivní požární hlídky
pro akce, kterých se zúčastňuje více než 200 osob.
8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záporným výsledkem žádosti o dotaci
z grantového programu: Líbí se nám v knihovně. Projekt naší knihovny byl ohodnocen
pouze 28,5 body a dotaci obdržely projekty ohodnocené v rozmezí 29 – 36 bodů.
Bodové ohodnocení vycházelo z těchto kritérií: počet akcí v knihovně pro veřejnost,
počet výpůjček, počet čtenářů, rozsah výpůjční doby a pracovní úvazek knihovnice.
9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo:
− záznam o kontrole pokladní knihy a kontrole hospodaření dle rozpočtu
provedené dne 30. 11. 2007 finančním výborem
− záznam o kontrole kontrolního výboru dne 12. 12. 2007.
10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo protokol č. 1/2007 o výsledku
veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace: ZŠ a MŠ Oudoleň provedené
finančním výborem ve dnech 10. – 12. 12. 2007. Byla provedena kontrola hospodaření

s poskytnutými prostředky za období od 1. 1. 2005 do 12. 12. 2007. Při kontrole
nebyly zjištěny nedostatky. S poskytnutými prostředky bylo hospodařeno účelně a
hospodárně.
11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost manželů Stehnových, Oudoleň 20 o
finanční příspěvek na obnovu kulturní památky: „Oudoleň čp. 20 – Odvlhčení zdiva
průjezdu, nátěry oken a vrat“ ve výši 20% spoluúčasti tj. ve výši 6.338,- Kč.
12. Zastupitelstvo projednalo organizaci obecního plesu.

U S N E S E N Í č. 14/2007
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň
ze dne 21. 12. 2007
Zastupitelstvo obce schvaluje:
− navržený program zasedání
− záměr zřízení věcného břemene č. 2/2007 na pozemcích v k. ú. Oudoleň: p. č. 44/7,
49/2 a st. 131.
− záměr zřízení věcného břemene č. 3/2007 na pozemích v k. ú. Oudoleň: p. č. 134/3,
302/4, 648/5, 664, 622, 661, 658, 578, 577, 563, 562 a 656/2.
− žádost TJ Sokol Oudoleň o zařazení položky údržba a oprava sportovních zařízení do
výdajů pro rozpočet na rok 2008 ve výši 50.000,- Kč na tyto plánované akce: stadion –
nátěr mantinelů, instalace sítí za brankami, rekonstrukce elektroskříně, hřiště v dolní
části obce – zhotovení skříně na sítě, míče apod., hřiště v horní části obce – stavba
tenisové zdi, dorovnání povrchu pískem, za těchto podmínek: finanční prostředky
budou uvolňovány postupně na jednotlivé akce a pouze na úhradu potřebného
materiálu.
− úpravu rozpočtu dle žádosti TJ Sokol Oudoleň
− rozpočet na rok 2008.
− rozpočtový výhled 2009 – 2011
− rozpočtové změny č. 5/2007
− záznam o kontrole pokladní knihy a kontrole hospodaření dle rozpočtu provedené dne
30. 11. 2007 finančním výborem
− záznam o kontrole kontrolního výboru dne 12. 12. 2007.
− protokol č. 1/2007 o výsledku veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace: ZŠ a
MŠ Oudoleň provedené finančním výborem ve dnech 10. – 12. 12. 2007. Byla
provedena kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky za období od 1. 1. 2005 do
12. 12. 200. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. S poskytnutými prostředky bylo
hospodařeno účelně a hospodárně.
− žádost manželů Stehnových, Oudoleň 20 o finanční příspěvek na obnovu kulturní
památky: „Oudoleň čp. 20 – Odvlhčení zdiva průjezdu, nátěry oken a vrat“ ve výši
20% spoluúčasti tj. ve výši 6.338,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo:
− záporný výsledek žádosti o dotaci z grantového programu: Líbí se nám v knihovně.
Projekt naší knihovny byl ohodnocen pouze 28,5 body a dotaci obdržely projekty
ohodnocené v rozmezí 29 – 36 bodů. Bodové ohodnocení vycházelo z těchto kritérií:
počet akcí v knihovně pro veřejnost, počet výpůjček, počet čtenářů, rozsah výpůjční
doby, pracovní úvazek knihovnice
− organizaci obecního plesu
Zastupitelstvo obce bylo proškoleno:
− z odborné přípravy preventivní požární hlídky pro akce, kterých se zúčastňuje více než
200 osob.
Zastupitelstvo obce ukládá:
− řešit požadavek p. Ondráčka na navezení drtě k místní komunikaci
− oslovit firmu ENVIREX.

Zapisovatel:
Mgr. Zvolánková Blanka

Místostarosta obce:
Stránský Pavel

Ověřovatelé zápisu:
Janáček Milan

Béna Ivo

