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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 24. 10. 2019 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.04 

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 Pavlínu Blažkovou a Václava Augustina, 

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 parcely – směna pozemků č. 2/2019 

4. Směnná smlouva  

5. Žádost o dar 

6. Žádost o finanční dar 

7. Žádost o poskytnutí finančního daru 

8. Smlouva o zajištění služeb v oblasti BOZP a PO 

9. Žádost o pokácení bříz 

10. Rozpočtové opatření č. 8/2019 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

12. Různé 

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

Usnesení č. 1/11/2019 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení č. 4/7/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje vybudování nových dvoukřídlých vrat v dolní části 

montované haly dle návrhu hasičů.  

Vrata jsou nainstalována.  

 

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. 
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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.  

 

Usnesení č. 3/10/2019: 

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.   

Darovací smlouva byla upravena, podepsána a zaslána na KSÚS. 

 

Usnesení č. 4/10/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Fondu Vysočiny Hospodaření 

v lesích 2019 II.  

Žádost o dotaci byla podána.  

 

Usnesení č. 5/10/2019: 

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. 

Žádost o dotaci byla podána.  

 

Usnesení č. 7/10/2019: 

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. 

Žadateli byl zaslán souhlas se stavbou včetně upozornění na vedení obecního vodovodu.  

 

Usnesení č. 8/10/2019: 

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

adaptační pobyt žáků 6. tříd.  

Zamítnutí žádosti bylo zasláno ZŠ Chotěboř, Buttulova. 

 

Usnesení č. 11/9/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Podpůrného garančního rolnického a 

lesnického fondu na nákup malotraktoru.   

Firmě AGROTEC a. s. se nepodařilo žádost o dotaci podat, bylo přijímáno 100 žádostí a 

za 2 minuty byl zásobník na žádosti plný. V lednu bude zřejmě vyhlášena nová výzva.  

 

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. Bude doplněno o možnost údržby nalakovaného sálu. 

Bude dále jednáno na příštím zasedání. 
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Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Stavební parcely 

Zastupitelstvo projednalo nový návrh Havlíčkovy Borové zemědělské a. s. na směnu 

pozemků – záměr směny pozemků č. 2/2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků společnosti Havlíčkova Borová zemědělská 

a. s. – pozemek p. č. 333/2, část pozemku p. č. 333/3 a část pozemku p. č. 690/1 o 

výměře cca 3 069 m2 v k. ú. Oudoleň za pozemky obce p. č. 160/1, p. č. 163/1, p. č. 

381/7 o výměře 15 347 m2 v k. ú. Oudoleň.  

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: Mgr. Anna Janáčková, Bc. Petr Zvolánek, 

Jaroslav Zvolánek, Václav Augustin, Pavlína Blažková, Mgr. Vladimíra Stehnová  

Zdrželi se: 0 

Usnesení nebylo schváleno. 
 

4. Směnná smlouva 

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

bezúplatné výstavbě místní komunikace mezi obcí a žadatelem.  

Žadatel byl vyzván a ke dni zasedání předložil pouze část projektové dokumentace ke 

stavbě místní komunikace na pozemcích p. č. 432/4 a p. č. 432/5 v k. ú. Oudoleň. 

Žadatel bude vyzván k předložení kompletní projektové dokumentace. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

5. Žádost o dar 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň o dar ve 

výši 5 000 Kč na úhradu 1/3 ceny dopravy autobusového zájezdu Za krásami naší vlasti. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň ve výši 

3 000 Kč.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: Mgr. Anna Janáčková, Mgr. Vladimíra Stehnová 

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 2/11/2019 bylo schváleno. 

 

6. Žádost o finanční dar 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Svazku obcí Podoubraví o dar ve výši 5 130 

Kč určeného pro účely poskytnutí finančního příspěvku společnosti MedicalRay s. r. o. 

za účelem opravy rentgenového přístroje na RTG pracovišti v Chotěboři. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Svazku obcí Podoubraví ve výši 5 130 Kč 

určeného pro účely poskytnutí finančního příspěvku společnosti MedicalRay s. r. o. za 

účelem opravy rentgenového přístroje na RTG pracovišti v Chotěboři. 

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

Usnesení č. 3/11/2019 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o poskytnutí finančního daru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Gymnázia Chotěboř o poskytnutí finančního 

daru třídě septima na uskutečnění studentského divadla. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí daru Gymnáziu Chotěboř na uskutečnění 

studentského divadla.  
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Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 4/11/2019 bylo schváleno. 

 

8. Smlouva o zajištění služeb v oblasti BOZP a PO 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy s panem Václavem Hejkalem, 

Čachotín 86, IČO: 11006650, týkající se zajištění služeb v oblasti BOZP a PO. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany firmou Hejkal Václav, Čachotín 86, IČO: 11006650, a 

pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 5/11/2019 bylo schváleno. 

 

9. Žádost o pokácení bříz 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení vzrostlých bříz u cesty na břehu 

před rodinným domem čp. 139 z důvodu, že při silném větru hrozí jejich vyvrácení a 

pád na elektrické vedení a domy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Žádost prověří výbor pro životní prostředí.   

 

10. Rozpočtové opatření č. 8/2019  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 8/2019. Tímto opatřením 

byl rozpočet na straně příjmů navýšen o 25 665,20 Kč (nejvyšší příjem činí dar na 

vydání kalendáře na rok 2020 ve výši 13 500 Kč) a na straně výdajů o 22 000 Kč 

(nejvyšší výdaj činí ostatní osobní výdaje zastupitelstva obce – výplata ZO – ve výši 

10 000 Kč.)  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era      741 017,45 

ČSOB a. s.   4 849 734,05 

Česká spořitelna a. s.      151 858,61 

Česká národní banka      693 789,29 

Celkem   6 436 399,40 

 

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

činí 6 370 736,40 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

12. Různé  

− Došlo ke změně data účinnosti zákona, kterým bude snížena daň z vodného z 15 % 

na 10 %. Termín se posouvá z 1. 1. 2020 na 1. 5. 2020. Takže pokud nedojde ještě 

k další změně, tak k 30. 4. 2020 bude proveden mimořádný odečet vodoměrů. 
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− Na vydání kalendáře na rok 2020 přispěli také občané naší obce, za což jim tímto 

děkujeme. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem kalendáře a sdělilo své 

připomínky.   

− Příští zasedání bude projednán rozpočet na rok 2020. 

− V návaznosti na změnu zákona o místních poplatcích budou příští zasedání 

projednány nové návrhy vyhlášek.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovým návrhem ozvučovací aparatury. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se sociální situací občanky obce. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s prodejem dřeva z obecního lesa. 

− Zastupitelstvo projednalo organizaci posezení se seniory a obecního plesu. 

− Zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 20. 11. 2019 od 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.42 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 8/2019 

 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 10. 2019. 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 24. 10. 2019 

 

 

              ..............................................   dne 24. 10. 2019 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 24. 10. 2019 

 

 

 

 

Razítko obce: 


