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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 16. 1. 2019 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.02 

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 Jaroslava Zvolánka a Mgr. Annu 

Janáčkovou, zapisovatelkou zápisu Danu Zelenkovou. 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. Kontrola usnesení 

3. Projekt na výstavbu chodníků v dolní části obce 

4. Nový vjezd na pozemek p. č. 160/31 

5. Žádost obce Nejepín o členství ve Svazku obcí Podoubraví 

6. Dohoda o grantu WiFi4EU 

7. Dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

8. Dotace z programu Obnovy venkova Vysočiny 

9. Strategický plán rozvoje obce 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Úprava KD pro sportovní účely 

12. Fond Vysočiny 

13. Žádost o příspěvek na opravu čp. 20 

14. Různé 

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

Usnesení č. 1/1/2019 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Projekt na výstavbu chodníků v dolní části obce  
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem ze schůzky v rámci probíhajícího stavebního 

řízení o novostavbě chodníků. Na základě vznesených požadavků účastníků řízení nastaly 

nové okolnosti, které vyžadují změny v projektové dokumentaci, z tohoto důvodu byla na 

Městský úřad v Chotěboři zaslána žádost o zpětvzetí žádosti o společné územní a 

stavební řízení.  Pan Pohanka zpracuje nový projekt, s kterými budou účastníci řízení 

seznámeni.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

4. Nový vjezd na pozemek p. č. 160/31 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o souhlasné stanovisko k záměru vybudování 

stavby – kolny pro stroje a nářadí na pozemku p. č. 160/31. A dále se se žádostí o zaslání 

žádosti na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny o povolení sjezdu na pozemek p. č. 

160/31.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje záměr vybudování stavby – kolny pro stroje a nářadí na 

pozemku p. č. 160/31 a zaslání žádosti na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny o 

povolení sjezdu na pozemek p. č. 160/31.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Bc. Petr Zvolánek)  

Usnesení č. 2/1/2019 bylo schváleno. 

 

5. Žádost Obce Nejepín o členství ve Svazku obcí Podoubraví 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o schválení nového člena Dobrovolného svazku 

obcí (DSO) Svazku obcí Podoubraví.  

Návrh usnesení: 

Usnesení Zastupitelstva obce Oudoleň o schválení nového člena DSO Svazek obcí 

Podoubraví – obce Nejepín.  

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

Usnesení č. 3/1/2019 bylo schváleno. 
 

Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 
 

6. Dohoda o grantu WiFi4EU 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Dohodou č. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/024869-

030522 o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU. Obsahem smlouvy je 

získání poukázky až do výše 15 000 EUR na vybudování wi-fi sítí umožňujících 

bezplatný přístup občanům k internetu ve vnitřních a veřejných prostorách (např. 

v kulturním domě, před kulturním domem).   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu č. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/024869-030522 o 

grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU a pověřuje starostku obce 

podpisem dohody.  

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

Usnesení č. 4/1/2019 bylo schváleno. 

 

7. Dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Zastupitelstvo projednalo dotační tituly programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora 

obnovy a rozvoje venkova. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora 

obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu Obnova drobných sakrálních staveb a 

hřbitovů na opravu Hraběnčina kříže a úpravu okolí.  
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Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 5/1/2019 bylo schváleno. 

 

8. Dotace z programu Obnovy venkova Vysočiny 

Zastupitelstvo projednalo program Obnovy venkova Vysočiny.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

9. Strategický plán rozvoje obce 

Zastupitelstvo projednalo obsah Strategického plánu rozvoje obce Oudoleň na období 

2019 – 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Strategický plán rozvoje obce Oudoleň na období 2019 – 2022.  

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

Usnesení č. 6/1/2019 bylo schváleno. 

 

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

Era      628 575,22 

ČSOB a. s.   3 423 578,80 

Česká spořitelna a. s.      182 622,49 

Česká národní banka      579 511,63 

Celkem   4 814 288,14 

 

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

4 721 460, 14 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

11. Úprava KD pro sportovní účely 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na úpravu kulturního domu pro sportovní 

účely.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje instalaci tyčí na volejbal, badminton a šplh a vyznačení čar pro 

volejbal a badminton bez lakování. 

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

Usnesení č. 7/1/2019 bylo schváleno. 

 

12. Fond Vysočiny 

Zastupitelstvo projednalo programy Fondu Vysočiny: Sportoviště 2019, Stavby ve 

vodním hospodářství 2019, Odpady a ekologická výchova 2019.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

13. Žádost o příspěvek na opravu čp. 20 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek ve výši 10 % nákladů na 

opravu střechy venkovské usedlosti čp. 20. Příspěvek obce by činil 52 180 Kč, z celkové 

částky na opravu 521 856 Kč a je podmínkou získání dotace z programu Fondu Vysočina 

Památky 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast obce ve výši 10 % z celkových nákladů, tj. 

ve výši 52 180 Kč, na opravu střechy venkovské usedlosti čp. 20 v Oudoleni.  

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

Usnesení č. 8/1/2019 bylo schváleno. 

 

14. Různé  

Zastupitelstvo projednalo: 

− vyúčtování plesu 

− účast na Čisté Vysočině 2019 – sobota 13. 4. 2019 od 9.00 hodin 

− příspěvek na Dětský karneval ve výši 1 000 Kč 

− termín konání besedy s Václavem Augustinem 

− žádosti o občasnou výpomoc na základě zveřejněného inzerátu 

− nákup nové frézy 

− konání zájezdu na muzikál 

− termín konání zasedání. Zasedání zastupitelstva obce se budou konat vždy třetí 

středu v měsíci.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20.11 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 1. 2019. 

 

 

Ověřovatelé:              ..............................................   dne 16. 1. 2019 

 

 

              ..............................................   dne 16. 1. 2019 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 16. 1. 2019 

 

 

 

Razítko obce: 


