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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 17. 4. 2019 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.05 

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 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Mgr. Annu Janáčkovou 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. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bude jednat dle schváleného programu zasedání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Stavební parcely 

4. Veřejné osvětlení 

5. Projekt Sociální bydlení v obci Oudoleň 

6. Návrh závěrečného účtu za rok 2018, účetní závěrka za rok 2018 

7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň  

8. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

10. Různé 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/4/2019 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Stavební parcely 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  s  průběhem  jednání  s Ing. Martinem Adámkem a 

Ing. Jiřím Sokolem, týkající se řešení dopravní obsluhy a zasíťování stavebních parcel.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Bude svoláno nové zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 

2019 od 18.00 hodin.  

 

Dalšího jednání se zúčastnil Vladimír Zvolánek. 
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4. Veřejné osvětlení  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektem Veřejné osvětlení Oudoleň.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

5. Projekt Sociální bydlení v obci Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi o projektu Sociální bydlení v obci 

Oudoleň. Celkové náklady projektu by činily 14 748 352,28 Kč, z této částky by obec 

hradila 10 % ze způsobilých výdajů v hodnotě 909 759,62 Kč a 100 % z nezpůsobilých 

výdajů v hodnotě 5 650 756,14 Kč, tedy celkem částku 6 560 515,76 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje realizaci projektu Sociální bydlení v obci Oudoleň. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 2/4/2019 bylo schváleno. 
 

 

6. Návrh závěrečného účtu za rok 2018, účetní závěrka za rok 2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu za rok 2018, včetně příloh. 

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce dne 26. 3. 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Oudoleň za rok 2018 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2018.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 3/4/2019 bylo schváleno. 

 

7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň  

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o 

schválení účetní závěrky za rok 2018.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Oudoleň za 

rok 2018. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 4/4/2019 bylo schváleno. 

 

8. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 2/2019, tímto opatřením byl rozpočet 

na straně příjmů navýšen o částku 98 143 Kč (nejvyšší příjem činí 73 984 Kč – dar od 

SDH Oudoleň na nákup hasičské stříkačky a nových hadic) a na straně výdajů o 75 671 

Kč (nejvyšší výdaj ve výši 43 560 Kč činí nákup staršího kopírovacího stroje na obecní 

úřad – stávající stroj byl předán do základní školy, a dále nákup nových hadic ve výši 

21 064 Kč).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era      720 754,57 

ČSOB a. s.   3 771 077,86 
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Česká spořitelna a. s.      111 248,45 

Česká národní banka      634 888,23 

Celkem   5 237 969,11 

 

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

činí 5 172 306,11 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

10. Různé  

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s informací týkající se samovýroby dřeva v obecním lese. 

− se žádostí SDH Oudoleň o přístavbu montované haly na uschování hasičského 

auta Tatry 805, překážek pro sport pro děti a dorost a kádě.  

− s nutností opravy oplocení u rezervoáru v Olšinách. 

− s informací ohledně vyčištění kanalizace v kulturním domě. 

− s organizací akcí o pouti. 

− s informacemi z valné hromady Svazku obcí Podoubraví. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20.03 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 2/2019 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 4. 2019. 

 

 

 

Ověřovatelé:              ..............................................   dne 17. 4. 2019 

 

 

              ..............................................   dne 17. 4. 2019 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 17. 4. 2019 

 

 

Razítko obce: 


