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 Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 25. 9. 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. Annu Janáčkovou a Jaroslava 

Zvolánka, zapisovatelkou zápisu Danu Zelenkovou.  

 

 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 pozemky 

4. Darovací smlouva 

5. Směnná smlouva 

6. Program Hospodaření v lesích 2019 II 

7. Dotace na chodníky 

8. Kanalizace 

9. Žádost – stavba zpevněné plochy 

10. ZŠ Chotěboř – žádost o dar 

11. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

12. Protokol z kontroly finančního výboru 

13. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

14. Úprava KD pro sportovní účely 

15. Vodné 

16. Různé 

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

Usnesení č. 1/10/2019 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení č. 2/7/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje směnu části obecního pozemku p. č. 683/18 za část pozemků 

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

Zastupitelstvo ruší Smlouvu o budoucí směnné smlouvě ze dne 30. 9. 2014 a bude 

sepsána smlouva nová, ve které budou upřesněny podmínky směny (vynětí ze ZPF, 
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zápis do k. ú., komunikace vhodná pro zemědělskou techniku, ošetření svodu 

povrchových vod, apod.).  

Návrh nové smlouvy je připraven - viz. bod č. 5. 

 

Usnesení č. 4/7/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje vybudování nových dvoukřídlých vrat v dolní části 

montované haly dle návrhu hasičů.  

Vrata jsou hotová, v nejbližší době budou nainstalována.  

 

Usnesení č. 7/7/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje sepsat s firmou Jan Matějka – autodoprava, Ždírec nad 

Doubravou, smlouvu o dílo na rekonstrukci 3 ks mostků za cenu 469 964 Kč a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

Smlouva byla podepsána. 

 

Realizace úpravy KD pro sportovní účely – bod č. 11 zasedání ze dne 16. 1. 2019 – 

bude realizováno do konce srpna 2019. 

Úprava KD pro sportovní účely je v současné době realizována – viz bod č. 13. 

 

Upozornění pana Zdeňka Bence na nutnost odstranění stromků na vedení hlavního 

vodovodního řádu z důvodu prorůstání kořenů a poškozování vedení - bod č. 17 

zasedání ze dne 26. 6. 2019. Bude řešeno. 

 

Usnesení č. 2/9/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře 

4 m2 do 20. 8. 2021.  

Dohoda byla sepsána, podepsána a pronájem byl zaplacen.  

 

Usnesení č. 3/9/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu Mysliveckému spolku Oudoleň 

dne 7. 3. 2020 a pronájem sálu od středy 4. 3. 2020. Zajištění pronájmu kuchyně je 

možné řešit se zástupci ZŠ a MŠ Oudoleň. 

Rozhodnutí zastupitelstva bylo oznámeno mysliveckému spolku.   

 

Usnesení č. 4/9/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s Krajem Vysočina. Touto smlouvou Kraj 

Vysočina daruje obci Oudoleň pozemek p. č. 729/4, oddělený od pozemku p. č. 729/1, 

v k. ú. Oudoleň o výměře 30 m2. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem 

smlouvy.  

Smlouva byla podepsána, návrh na vklad byl podán na katastrální úřad.  

 

Usnesení č. 5/9/2019: 

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Veřejné osvětlení 

Oudoleň“. Zastupitelstvo schvaluje provedení akce firmou VČE – montáže, a. s, 

Pardubice, IČO: 25938746, a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo.  

Smlouva byla podepsána, práce byly zahájeny.  

 

Usnesení č. 6/9/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o udělení 

výjimky z počtu žáků v základní škole pro školní rok 2019/2020.    

ZŠ a MŠ Oudoleň bylo předáno Rozhodnutí o povolení výjimky.  
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Usnesení č. 8/9/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dodávce vody a Reklamační řád dodávky vody. Se 

všemi majiteli odběrných míst bude sepsána nová Smlouva o dodávce vody.  

V současné době je s majiteli odběrných míst uzavírána nová Smlouva o dodávce vody.  

 

Usnesení č. 10/9/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje vydání kalendáře obce pro rok 2020. Budou osloveny firmy 

s nabídkou na umístění loga v kalendáři a s prosbou o finanční dar na vydání 

kalendáře.  

Byly osloveny místní a okolní firmy, podařilo se zajistit finanční dary ve výši 19 500 

Kč, podklady pro přípravu kalendáře jsou průběžně předávány ke zpracování.   

 

Usnesení č. 11/9/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Podpůrného garančního rolnického a 

lesnického fondu na nákup malotraktoru.   

Firma AGROTEC a. s., Hustopeče, připravuje žádost o dotaci. Výzva byla vyhlášena.  

 

Úprava hřiště v dolní části obce - bod č. 21 zasedání ze dne 21. 8. 2019. 

Byl opraven původní přístřešek na lajnovačku.  

 

Umístění zábradlí ke vchodu na poštu a přístřešku na kola před školu - bod č. 21 

zasedání ze dne 21. 8. 2019. 

Zábradlí je hotové, v nejbližší době bude nainstalováno. Přístřešek na kola bude 

vyhotoven dle návrhu zastupitelstva.  

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Stavební parcely 

Zastupitelstvo projednalo cenový návrh projektových prací na stavební parcely a návrh 

Havlíčkovy Borové zemědělské a. s. na směnu pozemků. Zastupitelstvo nesouhlasí se 

směnou obecní cesty p. č. 343/33, bude dále jednáno.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zadat úpravu projektu pro stavební parcely – dopravní 

napojení ploch A.5 a A.10 v k. ú. Oudoleň firmě rshlinsko.cz s. r. o. za cenu 28 500 Kč 

bez DPH.  

Zastupitelstvo schvaluje úpravu projektové dokumentace pro 3 stavební parcely. 

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

Usnesení č. 2/10/2019 bylo schváleno. 
 

4. Darovací smlouva 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Darovací smlouvou mezi obcí a Krajskou správou a 

údržbou silnic Vysočiny, Jihlava, na poskytnutí daru. Poskytnutí daru bylo schváleno 

usnesením zastupitelstva č. 2/10/2017 dne 19. 10. 2017. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, 

Jihlava, darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč na realizaci stavby 

III/3509 Vsakování dešťových vod Oudoleň. Dar bude převeden na účet obdarované 

po kolaudaci stavby.   

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

Usnesení č. 3/10/2019 bylo schváleno. 
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5. Směnná smlouva 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o budoucí směnné smlouvě a o 

bezúplatné výstavbě místní komunikace mezi obcí a žadatelem. Žadatel bude vyzván 

k předložení projektové dokumentace ke stavbě místní komunikace na pozemcích p. č. 

432/4 a p. č. 432/5 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

6. Program Hospodaření v lesích 2019 II. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno dotačním programem Fondu Vysočiny – Hospodaření 

v lesích 2019 II.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Fondu Vysočiny Hospodaření 

v lesích 2019 II.  

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

Usnesení č. 4/10/2019 bylo schváleno. 
 

7. Dotace na chodníky 

Zastupitelstvo bylo seznámeno dotačním programem ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury na výstavbu chodníků, dotace 85 % uznatelných nákladů.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

na projekt „Novostavba chodníku p. č. 648/182, 729/1, 648/102, 648/55, 648/57 k. ú. 

Oudoleň“.  

Zastupitelstvo schvaluje vypracování žádosti o dotaci a zpracování zadávací 

dokumentace a organizaci veřejné zakázky pro projekt „Novostavba chodníku p. č. 

648/182, 729/1, 648/102, 648/55, 648/57 k. ú. Oudoleň“ Svazku obcí Podoubraví, 

centru společných služeb, Chotěboř. 

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

Usnesení č. 5/10/2019 bylo schváleno. 

 

8. Kanalizace 

Zastupitelstvo projednalo řešení odkanalizování a čištění odpadních vod. V minulosti 

bylo uvažováno o napojení obce Slavětín na kanalizaci naší obce. V současně době 

zástupci obou obcí uvažují o řešení kanalizace a ČOV samostatně.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje řešit odkanalizování a čištění odpadních vod 

samostatně pouze pro Obec Oudoleň.  

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

Usnesení č. 6/10/2019 bylo schváleno. 

 

9. Žádost – stavba zpevněné plochy 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o souhlas se stavbou zpevněné plochy u 

stávajícího skladu nápojů – Oudoleň p. č. 648/46 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o souhlas se stavbou zpevněné plochy u stávajícího 

skladu nápojů – Oudoleň p. č. 648/46 v k. ú. Oudoleň. Žadatel bude upozorněn na 

vedení obecního vodovodu. 

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

Usnesení č. 7/10/2019 bylo schváleno. 
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10. ZŠ Chotěboř – žádost o dar 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Základní školy Chotěboř, Buttulova 74, o dar 

na adaptační pobyt žáků 6. tříd, který se měl uskutečnit ve dnech 9. – 13. 9. 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje žádost Základní školy Chotěboř, Buttulova 74, o dar na 

adaptační pobyt žáků 6. tříd.  

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

Usnesení č. 8/10/2019 bylo schváleno. 

 

11. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 7/2019. Tímto opatřením 

byly výdaje v rozpočtu navýšeny o 76 350 Kč (nejvyšší výdaj ve výši 54 450 Kč činí 

výdaj za projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku v dolní části obce).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

12. Protokol z kontroly finančního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření za 

období od 1. 6. do 31. 8. 2019. Na základě této kontroly nebylo zjištěno nehospodárné 

nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era      738 280,58 

ČSOB a. s.   4 766 760,32 

Česká spořitelna a. s.      179 676,38 

Česká národní banka      653 699,29 

Celkem   6 338 416,57 

 

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

činí 6 272 753,57 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

14. Úprava KD pro sportovní účely 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s novou cenovou nabídkou na vyznačení čar pro volejbal 

a badminton, navýšenou o přebroušení podlahy pro odstranění nečistot a mastnoty a 

nalakování. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude doplněno o možnost údržby nalakovaného sálu. 

 

15. Vodné 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s požadavkem občanů na rozdělení platby vodného. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje provedení zápisu vodoměrů vždy k 31. 12. a k 31. 7. 

V termínu k 31. 12. bude zápis vodoměrů probíhat formou nahlášení stavu vodoměru 

odběratelem (osobně, telefonicky, e-mailem). Zápis vodoměrů k 31. 7. bude provádět 

zaměstnanec obce. Vodné bude vybíráno v měsících leden a září.   

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: Mgr. Anna Janáčková, Mgr. Vladimíra Stehnová, 

Jaroslav Zvolánek  Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 9/10/2019 bylo schváleno. 

 

16. Různé  

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s návrhem termínů kulturních akcí v tomto roce: 

o Posezení se seniory – 16. 11. 2019 

o Rozsvěcení vánočního stromku – 1. 12. 2019 

o Vítání občánků – 14. 12. 2019 

o Obecní ples – 28. 12. 2019 

− s průběhem Podoubravského víceboje 

− s termínem  zasedání  zastupitelstva  obce.  Zasedání  zastupitelstva  se  bude konat 

ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20.55 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 7/2019 

 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 9. 2019. 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 25. 9. 2019 

 

 

              ..............................................   dne 25. 9. 2019 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 25. 9. 2019 

 

 

 

 

Razítko obce: 


