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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 20. 3. 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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Bc. Petra Zvolánka a Václava Augustina, 

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. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bude jednat dle schváleného programu zasedání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Stavební parcely 

4. Žádost o prodloužení lhůty předložení projektu 

5. Žádost o zatrubnění příkopu u čp. 19 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

8. Doplnění žádosti o převod pozemku 

9. Rozpočtové opatření č. 1/2019 

10. Informace ZŠ a MŠ Oudoleň 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

12. Úprava webových stránek obce 

13. Vsakování dešťových vod ze strouhy silnice III/3509 

14. Žádost o sponzorský dar 

15. Projekt „Kdo má v Oudoleni domek, zasadí si stromek“ 

16. Různé 

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

Usnesení č. 1/3/2019 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Stavební parcely 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání týkající se nových stavebních 

parcel. Bude zadáno vypracování projektu příjezdové komunikace a změna projektové 

dokumentace na stavební parcely. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

4. Žádost o prodloužení lhůty předložení projektu  

Zastupitelstvo opětovně 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. Žadatelé předložili stavební projekt bez stavebního povolení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu předložení projektu stavby výrobní haly, 

včetně stavebního povolení, na pozemcích p. č. 160/86 a p. č. 160/87 v k. ú. Oudoleň 

do 18. 3. 2020 a stanovuje pokutu za částečné nesplnění podmínek smlouvy.  

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

Usnesení č. 2/3/2019 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o zatrubnění příkopu u čp. 19 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o zatrubnění příkopu v roce 2019 u čp. 19. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene (souhlas s umístěním distribučního zařízení na pozemku p. č. 843/2 

v k. ú.  Veselíčko  u  Žďáru nad Sázavou) mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a 

E. ON Distribuce, a. s.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.: 1040014911/001/26 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na pozemku p. č. 843/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou a 

pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 3/3/2019 bylo schváleno. 

 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti (souhlas se stavbou „Veřejné osvětlení Oudoleň, optická síť Oudoleň“ na 

pozemcích p. č. 726/1 a 729/1 v k. ú. Oudoleň) mezi Krajem Vysočina a Obcí Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na 

pozemcích p. č. 726/1 a 729/1 v k. ú. Oudoleň mezi Krajem Vysočina a Obcí Oudoleň 

a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 4/3/2019 bylo schváleno. 

 

8. Doplnění žádosti o převod pozemku  

Zastupitelstvo na zasedání dne 21. 6. 2018 schválilo požádat Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, o bezúplatný převod 

pozemků, které se nachází pod místní komunikací, tj. pozemku p. č. 38/7 a části 

pozemku p. č. 38/5 v k. ú. Oudoleň do vlastnictví obce a dále o úplatný převod 

zbývající části pozemku p. č. 38/5 v k. ú. Oudoleň do vlastnictví obce. Vzhledem 
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k plánované výstavbě veřejného osvětlení zastupitelstvo odmítá hradit náklady, které by 

vznikly v souvislosti s geometrickým dělením pozemku a projednalo požádat o 

bezúplatný převod také zbývající části pozemku p. č. 38/5, na kterém se nachází veřejná 

zeleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, o bezúplatné nabytí celého pozemku p. č. 38/5 

o výměře 158 m2 v k. ú. Oudoleň do vlastnictví obce Oudoleň.   

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

Usnesení č. 5/3/2019 bylo schváleno. 

 

9. Rozpočtové opatření č. 1/2019 

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 1/2019, tímto opatřením byl rozpočet 

na straně příjmů navýšen o částku 48 576 Kč (příjem dotace na nové webové stránky 

obce a na nový vrt v Březině) a na straně výdajů o 630 Kč (poplatek Městu Chotěboř za 

služby v agendě evidence obyvatel).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

10. Informace ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 

o čerpání prostředků z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 

z projektu šablony II. ve výši 891 668 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.   

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

Era      668 009,90 

ČSOB a. s.   3 568 309,31 

Česká spořitelna a. s.      131 878,93 

Česká národní banka      594 898,23 

Celkem   4 963 096,37 

 

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

činí 4 897 433,37 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

12. Úprava webových stránek obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na zrušení Diskuse na webových stránkách 

obce z důvodu dalších možností zasílání komentářů a připomínek obci (e-maily, SMS). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zrušit Diskusi na webových stránkách obce.  

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

Usnesení č. 6/3/2019 bylo schváleno. 
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13. Vsakování dešťových vod ze strouhy silnice III/3509 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Oznámením zahájení společného územního a 

stavebního řízení k vodnímu dílu: „Vsakování dešťových vod ze strouhy silnice 

III/3509 mezi obcí Oudoleň a st. silnicí I/34“.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje vodní dílo „Vsakování dešťových vod ze strouhy silnice 

III/3509 mezi obcí Oudoleň a st. silnicí I/34“.  

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

Usnesení č. 7/3/2019 bylo schváleno. 

 

14. Žádost o finanční sponzorský dar 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob 

v ČR, z. s., Jihlavský spolek neslyšících, p. s., Jihlava, o poskytnutí finančního 

sponzorského daru.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnout  Svazu  neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, 

z. s., Jihlavský  spolek  neslyšících,  p. s., Jihlava,   finanční  sponzorský  dar  ve  výši 

2 000 Kč.  

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

Usnesení č. 8/3/2019 bylo schváleno. 

 

15. Projekt „Kdo má v Oudoleni domek, zasadí si stromek“ 

Zastupitelstvo projednalo organizaci akce „Kdo má v Oudoleni domek, zasadí si 

stromek“. Minulý týden proběhla schůzka se zástupci místních spolků ohledně zajištění 

občerstvení a programu pro děti.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

16. Různé  

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s projektem „Oudoleňský potok – Záplavová území“, který v roce 2017 

zpracovalo Povodí Vltavy.  

− s protokolem  Ústředního  kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Brno, 

z kontroly kompostárny. Na místě nebylo zjištěno žádné porušení kontrolních 

požadavků. Byl odebrán kontrolní vzorek, který bude odeslán na rozbor.  

− s vyúčtováním dětského karnevalu. 

− s průběhem reklamace na kulturním domě. 

− s informací o projektu Sociální byty v obci Oudoleň. 

− s informacemi o nákupu sněhové frézy. 

− s informací o provozní době posilovny v době konání jógy. 

− s informacemi o obecním lese. 

− s informacemi ze semináře o vhodných řešeních kanalizace. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20.37 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
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3) Rozpočtové opatření č. 1/2019 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 3. 2019. 

 

 

 

Ověřovatelé:              ..............................................   dne 20. 3. 2019 

 

 

              ..............................................   dne 20. 3. 2019 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 20. 3. 2019 

 

 

 

Razítko obce: 


