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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 20. 2. 2019 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.03 

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 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Mgr. Vladimíru Stehnovou a Pavla 

Veselého, 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. Stavební parcely 

4. Žádost  

5. Fond Vysočiny 

6. Inventarizační zpráva za rok 2018 

7. Žádosti o dar 

8. Žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku 

9. Žádost o nákup požárních hadic 

10. Žádost o pokácení stromů 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

12. Různé 

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

Usnesení č. 1/2/2019 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Stavební parcely 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání se stavebním odborem Městského 

úřadu v Přibyslavi a se zástupcem společnosti Havlíčkova Borová zemědělská, a. s., 

týkající se nových stavebních parcel. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

4. Žádost 

Zastupitelstvo projednalo žádost o prodloužení termínu předložení projektu stavby na 

pozemcích p. č. 160/86 a p. č. 160/87 v k. ú. Oudoleň dle Kupní smlouvy ze dne 17. 3. 

2017. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

5. Fond Vysočiny 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací o dotačních programech Kraje Vysočina 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Informační a komunikační 

technologie 2019 z Fondu Vysočiny na realizaci projektu Optická datová síť Oudoleň. 

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

Usnesení č. 2/2/2019 bylo schváleno. 
 

 

6. Inventarizační zpráva za rok 2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Inventarizační zprávou za rok 2018. Inventarizační 

komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Při inventarizaci nebyly 

zjištěny inventarizační rozdíly.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu Obce Oudoleň za rok 2018.  

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

Usnesení č. 3/2/2019 bylo schváleno. 

 

7. Žádosti o dar 

Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o dar na zajištění již tradičního 

šachového  turnaje  pro  okolní školy a žádost Šachového oddílu při TJ Sokol Oudoleň 

z. s. o dar na zajištění II. ročníku šachového turnaje O pohár starostky obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru: 

- Základní škole a Mateřské škole Oudoleň ve výši 3 000 Kč na zajištění šachového 

turnaje pro okolní školy 

- Šachovému oddílu při TJ Sokol Oudoleň z.  s.  ve výši 3 000 Kč na zajištění II. roč-

níku šachového turnaje O pohár starostky obce. 

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

Usnesení č. 4/2/2019 bylo schváleno. 

 

8. Žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku 

Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o souhlas s prodejem nepotřebného 

majetku a o stanovení prodejní ceny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem nepotřebného majetku Základní školy a Mateřské 

školy Oudoleň – 4 ks stolů pod PC a stanoví prodejní cenu ve výši 300 Kč/ks. 

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

Usnesení č. 5/2/2019 bylo schváleno. 

 

9. Žádost o nákup požárních hadic 
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Zastupitelstvo projednalo žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Oudoleň o úhradu 

nebo poskytnutí daru na nákup nových požárních hadic – 3 ks hadice B a 4 ks hadice C.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje nákup nových požárních hadic – 3 ks hadice B a 4 ks hadice 

C pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Oudoleň. Obec uhradí 10 tis. Kč, zbývající 

část ceny bude hradit SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň.  

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: Mgr. Anna Janáčková, Vladimír Zvolánek, 

Jaroslav Zvolánek  Zdrželi se: Bc. Petr Zvolánek  

Usnesení č. 6/2/2019 bylo schváleno. 

 

10. Žádost o pokácení stromů 

Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení 3 ks olší na obecním pozemku p. č. 

648/108 v k. ú. Oudoleň z důvodu silného zanášení okapů u skladu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo nedoporučuje pokácení.  

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

Era      608 456,49 

ČSOB a. s.   3 454 459,83 

Česká spořitelna a. s.      154 550,36 

Česká národní banka      552 333,03 

Celkem   4 769 799,71 

 

z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk 

činí 4 704 136,71 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

12. Různé  

Zastupitelstvo: 

− bylo seznámeno se Závěrečnou zprávou z kontroly plnění „Smlouvy o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ uzavřené mezi společností EKO-

KOM, a. s. a obcí Oudoleň. Závěr kontroly: Smlouva nebyla porušena – 

podmínky smlouvy jsou řádně plněny.  

− bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2018. Kontrolu provedl Krajský úřad Kraje Vysočina. Při přezkoumání 

hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20.40 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
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Zápis byl vyhotoven dne: 20. 2. 2019. 

 

 

Ověřovatelé:              ..............................................   dne 20. 2. 2019 

 

 

              ..............................................   dne 20. 2. 2019 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 20. 2. 2019 

 

 

 

Razítko obce: 


