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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 3. 7. 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 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. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bude jednat dle schváleného programu zasedání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Posílení vodárenské soustavy 

4. Obecní kronika 

5. Rozpočtové opatření č. 6/2019 

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

Usnesení č. 1/8/2019 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Posílení vodárenské soustavy 

Zastupitelstvo projednalo možnost požádat o dotaci na úpravnu vody k odstranění 

zvýšeného množství manganu v novém vrtu a dokončení realizace vrtu. Dále projednalo 

návrh Smlouvy o dílo s firmou ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o. p. s., 

předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a odborného 

hydrogeologického posudku pro žádost o dotaci, podání žádosti a následnou 

administraci projektu včetně publicity a závěrečného vyhodnocení.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci na projekt „Obec Oudoleň – Posílení 

vodárenské soustavy“ v rámci Národního programu životního prostředí. 

Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo s firmou ČISTÁ 

PŘÍRODA  VÝCHODNÍCH ČECH o. p. s., Chrudim.   

Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 2/8/2019 bylo schváleno. 

 

4. Obecní kronika 

Zastupitelstvo projednalo na základě zákona č. 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů, 

uzavření Dohody o provedení práce na zápis do kroniky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Mgr. Blankou Zvolánkovou, starostkou obce, 

Dohodu o provedení práce na provedení zápisu do obecní kroniky.  

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

Usnesení č. 3/8/2019 bylo schváleno. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 6/2019 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 6/2019, tímto opatřením 

byl rozpočet na straně příjmů navýšen o 858 764,06 Kč a na straně výdajů o 

1 075 398,02 Kč. Nejvyšší příjem i výdej tvoří účelová dotace z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro ZŠ a MŠ Oudoleň ve výši 863 264 Kč. Dotace byla 

zaslána na účet obce a obec ji přeposlala na účet ZŠ a MŠ Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019.   

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

Usnesení č. 4/8/2019 bylo schváleno. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.35 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 6/2019 

 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 7. 2019. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:             ..............................................   dne 3. 7. 2019 

 

 

              ..............................................   dne 3. 7. 2019 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 3. 7. 2019 

 

 

 

Razítko obce: 


