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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 12. 12. 2018 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 

hodin starostkou obce Mgr. Blankou Zvolánkovou (dále též jako „předsedající“). 

 

 

 

1. Zahájení 

 Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 

konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Pavla Veselého a Vladimíra Zvolánka, 

zapisovatelkou zápisu Mgr. Annu Janáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

 Schválení programu 

 Předsedající seznámila 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. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bude jednat dle schváleného programu zasedání: 

1. Zahájení 

2. Žádost o zatrubnění příkopu u čp. 118 a čp. 103 

3. Žádost o zatrubnění příkopu u čp. 19 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 1/2018 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 2/2018 

6. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2018 

7. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2018 

8. Zápis ze zasedání kontrolního výboru 

9. Zápis ze zasedání finančního výboru 

10. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

12. Žádost o poskytnutí dotace 

13. Rozpočtová opatření č. 9 - 10/2018 

14. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

15. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň 

16. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 2020 – 2022 

17. Směrnice příspěvkové organizace 

18. Dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

19. Rozpočet na rok 2019 

20. Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022 

21. Inventarizace 
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22. Odborná preventivní požární hlídka 

23. Povodňový plán obce 

24. Strategický plán rozvoje obce 

25. Různé 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/12/2018 bylo schváleno. 

  
2. Žádost o zatrubnění příkopu u čp. 118 a čp. 103 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o zatrubnění příkopu z důvodu sesouvání plotů 

u čp. 118 a čp. 103, a také k propusti nad regulační stanicí plynu a přilehlého příkopu. 

Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočiny, která hospodaří s pozemkem, se 

zatrubněním nesouhlasí.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje zatrubnění příkopu u čp. 118 a čp. 103. KSÚSV bude zaslán 

dopis o toleranci vypouštění vod do příkopu. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/12/2018 bylo schváleno. 

 

Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Vladimíra Stehnová 

 

3. Žádost o zatrubnění příkopu u čp. 19 

Zastupitelstvo projednalo žádost o zatrubnění příkopu v roce 2018 (2019) u čp. 19.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje zatrubnění příkopu u čp. 19. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Jaroslav Zvolánek) 

Usnesení č. 3/12/2018 bylo schváleno. 

 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 1/2018 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí Jany Stránské, IČO: 02860104, Oudoleň 83, 

o prodloužení pronájmu nebytových prostor pohostinství v Kulturním domě v Oudoleni 

čp. 131 na období do 31. 12. 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor pohostinství 

v Kulturním  domě  v Oudoleni čp. 131, Janě Stránské, IČO: 02860104, Oudoleň 83, na 

dobu do 31. 12. 2020.  

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 4/12/2018 bylo schváleno. 

 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 2/2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí zástupce Kapely 5 promile o prodloužení 

pronájmu  nebytových  prostor  v Kulturním  domě  v  Oudoleni čp. 131.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor - pódia a šatny na 

pódiu v přízemí  Kulturního  domu  v  Oudoleni čp. 131 Kapele 5 promile na dobu do 

31. 12. 2019. Smlouva bude sepsána se zástupcem kapely.  

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 5/12/2018 bylo schváleno. 

 

6. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Mysliveckého spolku Oudoleň, Oudoleň 131, o 

prodloužení pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě v Oudoleni čp. 131.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor - místnosti (bývalé 

ČSAD) v přízemí Kulturního domu v Oudoleni čp. 131 Mysliveckému spolku Oudoleň 

IČO: 75039486, Oudoleň 131, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 6/12/2018 bylo schváleno. 

 

7. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2018 

Zastupitelstvo projednalo pronájem části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň na dobu do 

31. 12. 2019. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 7/12/2018 bylo schváleno. 

 

8. Zápis ze zasedání kontrolního výboru  

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem ze zasedání kontrolního výboru dne 20. 11. 

2018.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis ze zasedání kontrolního výboru. 

 

9. Zápis ze zasedání finančního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kontroly hospodaření Obce Oudoleň za 

období od 1. 9.  do 30. 11. 2018 provedenou finančním výborem obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o výsledcích kontroly hospodaření Obce 

Oudoleň. 

 

10. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem z kontroly hospodaření Základní školy a 

Mateřské školy Oudoleň. Nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s 

finančními prostředky od zřizovatele.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol z kontroly hospodaření Základní školy a 

Mateřské školy Oudoleň.  

 

11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Oudoleň. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Oudoleň nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oudoleň. 

 

12. Žádost o poskytnutí dotace  

Zastupitelstvo opětovně projednalo žádost o poskytnutí dotace v rámci Pravidel pro 

poskytování dotace na výstavbu rodinného domu. Žadatel doplnil žádost o projektovou 

dokumentaci, včetně stavebního povolení.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnout v rámci Pravidel Obce Oudoleň pro poskytování 

dotace pro výstavbu rodinného domu v kategorii 1 - Demolice neobydleného rodinného 
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domu s následnou výstavbou nového rodinného domu dotaci ve výši  150 000 Kč na 

demolici a následnou výstavbu domu čp. 43 v Oudoleni.  

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Pavel Veselý)  

Usnesení č. 8/12/2018 bylo schváleno. 

 

13. Rozpočtová opatření č. 9 – 10/2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 9/2018. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 13 104,36 Kč a na straně výdajů o 273 372,06 Kč (z 

této částky činil výdaj 75 000 Kč nákup stravenek) a dále bylo seznámeno s 

Rozpočtovým opatření č. 10/2018. Tímto opatřením byl rozpočet na straně výdajů 

navýšen o 150 000 Kč (vyplacení dotace na demolici a následnou výstavbu domu). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2018 a schvaluje Rozpočtové 

opatření č. 10/2018.  

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 9/12/2018 bylo schváleno. 

14. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
Stav peněžních prostředků na účtech celkem: 

Era      654 804,46 

ČSOB a. s.   3 744 604,13 

Česká spořitelna a. s.      232 413,50 

Česká národní banka      579 522,43 

Celkem   5 211 344,52 

 

z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 

5 118 516,52 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

15. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2019 

Zastupitelstvo projednalo Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Oudoleň na rok 

2019.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Oudoleň na rok 

2019.   

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10/12/2018 bylo schváleno. 

 

16. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 2020 - 2022 

Zastupitelstvo projednalo Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy 

Oudoleň na období 2020 – 2022.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy 

Oudoleň na období 2020 – 2022.   

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 11/12/2018 bylo schváleno. 

 

17. Směrnice příspěvkové organizace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Směrnice k majetku příspěvkové organizace.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Směrnici k majetku příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Oudoleň.  

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 12/12/2018 bylo schváleno. 

 

18. Dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačními tituly programu Ministerstva pro místní 

rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude projednáno na příštím zasedání.  

 

19. Rozpočet na rok 2019 

Zastupitelstvo projednalo Rozpočet Obce Oudoleň na rok 2019.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet Obce Oudoleň na rok 2019.   

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 13/12/2018 bylo schváleno. 

 

20. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022 

Zastupitelstvo projednalo Střednědobý výhled rozpočtu Obce Oudoleň na období 2020 – 

2022.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Oudoleň na období 2020 – 

2022.   

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 14/12/2018 bylo schváleno. 

 

21. Inventarizace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Plánem inventur na rok 2018. Předsedové a členové 

inventarizačních komisí byli proškoleni k zajištění inventarizace a způsobu jeho 

provádění.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

22. Odborná preventivní požární hlídka 

Zastupitelstvo bylo proškoleno v rámci odborné přípravy preventivní požární hlídky pro 

akce, kterých se zúčastňuje více než 200 osob. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

23. Povodňový plán obce 

Zastupitelstvo projednalo Povodňový plán obce, Dokumentaci obce k řešení 

mimořádných událostí a krizových situací a stanovilo komisi pro řešení mimořádných 

událostí a povodňovou komisi.  

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný Povodňový plán Obce Oudoleň, aktualizovanou 

Dokumentaci Obce Oudoleň k řešení mimořádných událostí a krizových situací a 

schvaluje komisi pro řešení mimořádných událostí a povodňovou komisi ve složení: 

Předsedkyně: Mgr. Blanka Zvolánková, místopředseda: Bc. Petr Zvolánek, člen: 

Zdeněk Benc, Pavel Veselý.    

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 15/12/2018 bylo schváleno. 

 

24. Strategický plán rozvoje obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Strategickým plánem rozvoje obce Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, do příštího zasedání si připraví obsahovou náplň plánu 

na období 2019 – 2022. 

 

25. Různé  

Zastupitelstvo projednalo: 

− Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., týkající se navýšení odměn uvolněných členů 

zastupitelstev a maximální výši odměn neuvolněných členů zastupitelstev 

s účinností od 1. 1. 2019. Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev se nebude 

měnit. 

− Organizaci Vítání občánků a Obecního plesu. 

− Termín  konání  příštího  zasedání  zastupitelstva  obce  ve  středu  16. ledna  2019 

v 18.00 hodin. 

− dotace Wifi na zasíťování internetem. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21.00 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

3) Rozpočtové opatření č. 9/2018 

4) Rozpočtové opatření č. 10/2018 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 12. 2018. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 12. 12. 2018 

 

 

              ..............................................   dne 12. 12. 2018 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 12. 12. 2018 

 

 

Razítko obce: 


