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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 15. 5. 2019 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.30 

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 Pavla Veselého a Mgr. Vladimíru 

Stehnovou, 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. Žádost o přístavbu haly 

3. Komunikace 

4. Kontrola usnesení 

5. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 320/2019 

6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení 

věcného práva č. 321/2019 

7. Prodej splavů 

8. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

9. Veřejné osvětlení 

10. Program Obnova venkova Vysočiny 

11. Rozpočtové opatření č. 3/2019 

12. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

13. Organizace poutě 

14. Různé 

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

Usnesení č. 1/6/2019 bylo schváleno. 

  
2. Žádost o přístavbu haly 

Zastupitelstvo projednalo na místě samém spolu se zástupci sboru dobrovolných hasičů 

žádost sboru dobrovolných hasičů o přístavbu montované haly v dolní části obce pro 

uschování hasičského auta Tatry 805, kádě, překážek pro sport pro děti a dorost a žádost 

o oplocení části určené pro elektroodpad.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje přístavbu montované haly v dolní části obce, bude řešeno 

náhradními prostory pro uschování hasičského auta nebo úpravou vjezdu do haly.  
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Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o oplocení části určené pro elektroodpad, bude 

řešeno. 

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

Usnesení č. 2/6/2019 bylo schváleno. 

 

3. Komunikace 

Zastupitelstvo projednalo na místě samém spolu se žadatelem žádost o souhlasné 

stanovisko se směnou části obecního pozemku p. č. 683/18 za část žadatelových 

sousedních pozemků o stejné výměře p. č. 432/4 a 432/5 v k. ú. Oudoleň. Hlavním 

důvodem této směny je dle žadatele možnost odklonu povrchových vod.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude vyvěšen záměr směny.  

 

Zastupitelstvo projednalo na místě samém žádost o obnovení části obecní cesty p. č. 

601/18 v k. ú. Oudoleň, včetně vjezdu na silnici, z důvodu oplocení pozemků a tím 

pádem zamezení průchodu a průjezdu na komunikaci Havlíčkova Borová – Slavětín. 

K této žádosti se připojili i další občané obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude řešena výpověď z nájemní smlouvy. 

 

4. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

5. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 320/2019 

Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k majetku č. 320/2019 mezi Obcí Oudoleň a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, odloučené pracoviště Havlíčkův Brod. Předmětem smlouvy je 

bezúplatný převod  pozemku p. č. 38/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 

40 m2 v k. ú. Oudoleň.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k majetku č. 320/2019 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 3/6/2019 bylo schváleno. 

 

6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 321/2019 a o zřízení 

věcného práva 

Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k majetku č. 321/2019 a o zřízení věcného práva mezi Obcí Oudoleň a ČR – Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Havlíčkův Brod. 

Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 38/5, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 158 m2 v k. ú. Oudoleň a zřízení věcného práva, spočívajícího 

v závazku obce nezcizit převáděný majetek a nezatížit ho zástavním právem po dobu 5 

let.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k majetku č. 321/2019 a o zřízení věcného práva a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy.  

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

Usnesení č. 4/6/2019 bylo schváleno. 

 

7. Prodej splavů 

Zastupitelstvo projednalo žádost Lesů ČR, s. p. Hradec Králové, o prodej části pozemků 

p. č. 728/1, 648/103, 648/45, 648/56, 648/1, 795 a 125/1 v k. ú. Oudoleň, na kterých se 
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nachází stavba úpravy koryta vodního toku v majetku žadatele. Jedná se o osm 

kamenných stupňů s přilehlou kamennou dlažbou (splavy). Žadatel projednává převod 

splavů na správce toku, státní podnik Povodí Vltavy.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo neschvaluje žádost Lesů ČR, s. p. Hradec Králové, o prodej části 

pozemků p. č. 728/1, 648/103, 648/45, 648/56, 648/1, 795 a 125/1 v k. ú. Oudoleň. 

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

Usnesení č. 5/6/2019 bylo schváleno. 

 

8. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Zastupitelstvo projednalo Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje s platností od 15. 5. 2019 Směrnici k zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu.  

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

Usnesení č. 6/6/2019 bylo schváleno. 
 

9. Veřejné osvětlení 

Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku Svazku obcí Podoubraví, centra společných 

služeb, Chotěboř, na zpracování zadávací dokumentace a organizaci veřejné zakázky 

pro projekt Veřejné osvětlení Oudoleň za cenu 8 tis. Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje objednat zpracování zadávací dokumentace a organizaci 

veřejné zakázky pro projekt Veřejné osvětlení Oudoleň Svazku obcí Podoubraví, 

centru společných služeb, Chotěboř. 

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

Usnesení č. 7/6/2019 bylo schváleno. 
 

10. Program Obnova venkova Vysočiny 

Zastupitelstvo projednalo podmínky programu Obnova venkova Vysočiny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny na 

opravu mostků.  

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

Usnesení č. 8/6/2019 bylo schváleno. 
 

11. Rozpočtové opatření č. 3/2019 

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 3/2019, tímto opatřením byl rozpočet 

na straně příjmů navýšen o částku 29 000 Kč (dotace na zajištění voleb do EP) a na 

straně výdajů o 22 153,50 Kč (nejvyšší výdaj ve výši 14 196 Kč činí servisní práce na 

obecním traktoru).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era      726 251,53 

ČSOB a. s.   3 722 028,86 

Česká spořitelna a. s.        84 996,98 

Česká národní banka      663 876,63 

Celkem   5 197 154,- 
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z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk 

činí 5 131 491 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

13. Organizace poutě 

Zastupitelstvo projednalo organizaci poutě. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

14. Různé  

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s Dodatkem č. 2 ke smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního 

družstva obcí – Dohoda o výši pachtovného. Bude zveřejněno na úřední desce.   

− s informacemi o stanovení výše vodného. 

− s výsledkem kontroly kompostárny – odběr vzorku – vzorek hnojiva odpovídá 

podmínkám registrace kompostárny.  

− se žádostí o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.  

− s pozvánkou k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby Oudoleň, p. Do-

ležel, KNN. 

− s plánem kontrol kontrolního a finančního výboru.  

− s termínem zasedání. Zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 26. 6. 2019 

od 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s., ve výši 3 000 

Kč na její provoz.  

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: Vladimír Zvolánek, Pavel Veselý, Jaroslav 

Zvolánek, Václav Augustin Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 9/6/2019 bylo schváleno. 

  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 21.11 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 3/2019 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 5. 2019. 

 

 

 

Ověřovatelé:              ..............................................   dne 15. 5. 2019 

 

 

              ..............................................   dne 15. 5. 2019 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 15. 5. 2019 

 

 

Razítko obce: 


