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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 20. 11. 2019 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.03 

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 8 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.  

 

 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. SDH – výhled 2020 

4. Žádost o vypásání obecních pozemků 

5. Zápis kontrolního výboru 

6. Stavební pozemky – kupní smlouvy 

7. Žádost o pokácení bříz 

8. Žádost ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

9. Žádost o pokácení stromu 

10. Dodatek ke smlouvě na zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu 

11. Dodatek ke smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330053389/002 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330053389/005 

14. Rezervoár v Olšinách 

15. Nové vyhlášky o místních poplatcích 

16. Rozpočtové opatření č. 9/2019 

17. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2020 

18. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

19. Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky školy 

20. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

21. Různé 

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

Usnesení č. 1/12/2019 bylo schváleno. 

  

2. Kontrola usnesení 
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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. 

 

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

zasedání ze dne 21. 8. 2019. 

Zábradlí bylo naistalováno. Přístřešek na kola bude vyhotoven dle návrhu zastupitelstva.  

 

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. 

 

Usnesení č. 2/11/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň ve výši 

3 000 Kč.  

Darovací smlouva byla sepsána a dar byl převeden na účet SDH. 

 

Usnesení č. 3/11/2019: 

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. 

Darovací smlouva byla podepsána.  

 

Usnesení č. 5/11/2019: 

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.  

Smlouva byla podepsána.  

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. SDH – výhled 2020 

Paní Eva Rosická seznámila zastupitelstvo s činností hasičů v roce 2019 a s výhledem 

činnosti na rok 2020.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

4. Žádost o vypásání obecních pozemků 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pronájem části obecních pozemků p. č. 643/1 

a p. č. 124 v k. ú. Oudoleň z důvodu vypásání koňmi.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

5. Zápis kontrolního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem ze zasedání kontrolního výboru dne 31. 10. 

2019. Kontrolní výbor doporučuje stanovení konkrétního časového rozsahu pro zkoušky 

hudební kapely „5 Promile“ a dále doporučuje úpravu podmínek u nových smluv se 

žadateli o stavební parcely.  

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo bere na vědomí. Úprava smlouvy s kapelou „5 Promile“ bude 

projednána a schvalována na příštím zasedání. Úprava podmínek u nových smluv se 

žadateli o stavební parcely bude projednána v dalším bodě zasedání.  

 

6. Stavební pozemky – kupní smlouvy 

Zastupitelstvo,  na základě doporučení kontrolního výboru, projednalo úpravu podmínek 

u nových smluv se žadateli o stavební parcely, tj. projednání nové ceny za m2, předkupní 

právo obce, sankce při nedodržení podmínek, rozšíření podmínek o stanovení termínu 

kolaudace stavby do určitého data.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

7. Žádost o pokácení bříz 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou výboru pro životní prostředí k žádosti o po-

kácení 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, doporučuje pokácení.  

 

8. Žádost ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Ředitelství silnic a dálnic ČR o povolení 

pokácení 9 ks stromů (1 ks smrk ztepilý, 2 ks jeřáb ptačí, 1 ks topol kanadský, 3 ks lípa 

malolistá, 2 ks jasan ztepilý) na pozemku p. č. 701 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, doporučuje pokácení. 

 

Dalšího jednání se zúčastnil Vladimír Zvolánek. 

 

9. Žádost o pokácení stromu 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí  o  pokácení  stromu na pozemku p. č. 729/1 

v k. ú. Oudoleň. Strom roste v těsné blízkosti sjezdu ze silnice.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, doporučuje pokácení. 

 

10. Dodatek smlouvy na zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Dodatkem č. 19 ke smlouvě ze dne 2. 11. 1994 uzavřené 

s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu. Tímto 

dodatkem se mění cena za svoz směsného komunálního odpadu na 133 716 Kč za rok bez 

DPH.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě ze dne 2. 11. 1994 uzavřené 

s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu a 

pověřuje starostku podpisem dodatku.  

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

Usnesení č. 2/12/2019 bylo schváleno. 

 

11. Dodatek smlouvy na zajištění odvozu separovaného odpadu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Dodatkem č. 4 Kupní smlouvy ze dne 22. 1. 2007 

uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu Tímto 

dodatkem se mění cena za odvoz separovaného odpadu následovně:  

−   Papír a lepenka 160 Kč/1 výsyp 1 kontejneru 
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−   Plasty  190 Kč/1 výsyp 1 kontejneru 

−   Sklo   třídění skla na bílé, barevné  650 Kč/t 

netříděné sklo  1 000 Kč/t. 

Ceny jsou bez DPH.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 ke Kupní smlouvě ze dne 22. 1. 2007 uzavřené 

s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu a pověřuje 

starostku podpisem dodatku.  

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

Usnesení č. 3/12/2019 bylo schváleno. 

 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330053389/002 

Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330053389/002 

mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav jako povinnými a E.ON Distribuce, a. s., 

České Budějovice, jako oprávněné. Předmětem smlouvy je zřízení ve prospěch 

oprávněné právo věcného břemene k pozemkům p. č. 344/31, 344/7, 421/1, 421/3, 437/8, 

484/7, 402/1, 406/3, 406/1, 406/4 a 438/30 v k. ú. Radostín u Vojnova Městce. Obsahem 

věcného břemene je právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční 

soustavu kabelového vedení VN a provádět na této distribuční soustavě úpravy za účelem 

její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330053389/002 

a pověřuje starostku obce jejím podpisem.  

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

Usnesení č. 4/12/2019 bylo schváleno. 

 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330053389/005 

Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330053389/005 

mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav jako povinnými a E.ON Distribuce, a. s., 

České Budějovice, jako oprávněné. Předmětem smlouvy je zřízení ve prospěch 

oprávněné právo věcného břemene k pozemkům p. č. 310/1, 310/15, 311/1, 312/4 v k. ú. 

Račín u Polničky. Obsahem věcného břemene je právo oprávněné zřídit, provozovat, 

opravovat a udržovat distribuční soustavu kabelového vedení VN a provádět na této 

distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 

její výkonnosti včetně jejího odstranění. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330053389/005 

a pověřuje starostku obce jejím podpisem.  

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

Usnesení č. 5/12/2019 bylo schváleno. 

 

14. Rezervoár v Olšinách 

Zastupitelstvo projednalo vybudování nového rezervoáru v Olšinách a opravu rezervoáru 

stávajícího.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové dokumentace na vybudování nového 

rezervoáru v Olšinách.  

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

Usnesení č. 6/12/2019 bylo schváleno. 

 

15. Nové vyhlášky o místních poplatcích 
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Zastupitelstvo projednalo, v návaznosti na změnu zákona o místních poplatcích, návrh 

nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů a o místním poplatku z pobytu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 1/2019, o místním 

poplatku ze psů a Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 2/2019, o místním 

poplatku z pobytu. Vyhlášky budou vyvěšeny na úřední desce.  

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

Usnesení č. 7/12/2019 bylo schváleno. 

  

16. Rozpočtové opatření č. 9/2019  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 9/2019. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 4 100 Kč (přijaté dary na vydání kalendáře pro rok 

2020) a na straně výdajů o 82 135 Kč (nejvyšší výdaj činí úhrada stravenek na rok 2020 

ve výši 75 000 Kč).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

17. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu Základní školy a Mateřské školy 

Oudoleň na rok 2020. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a bude schvalován 

na dalším zasedání.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

18. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu Obce Oudoleň na rok 2020. Návrh 

rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a bude schvalován na dalším zasedání.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

19. Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky školy 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výpovědí ředitelky školy Mgr. Dagmar Losenické 

z rodinných důvodů.  

Starostka obce v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

1. vyhlašuje konkurz na obsazení na pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 

školy a Mateřské školy Oudoleň, 

2. určuje členy konkurzní komise za zřizovatele: Mgr. Blanku Zvolánkovou a Mgr. 

Annu Janáčkovou.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

Era      740 921,57 

ČSOB a. s.   5 054 028,86 
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Česká spořitelna a. s.      123 928,93 

Česká národní banka      693 778,49 

Celkem   6 612 657,85 

 

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

6 546 994,85 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

21. Různé:  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o přemístění lampy veřejného osvětlení.  

− Bodem programu příštího zasedání bude záměr pronájmu majetku obce č. 3/2019 – 

pronájem nebytových prostor – místnosti bývalé Junácké klubovny v I. patře 

kulturního  domu  čp.  131  kapele  „5  Promile“  a  záměr  pronájmu   majetku   obce 

č. 4/2019 – části pozemku p. č. 648/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Oudoleň.  

− Příští  zasedání  bude  projednána  výše  poplatků za pronájmy a zapůjčení a smlouvy 

o odběru a zpracování bioodpadu. 

− Do kapličky byl zakoupen a nainstalován přímotop, do této doby byl přímotop 

zapůjčován. 

− Byla objednána kapela na pouťové posezení, bylo zakoupena aparatura na ozvučení 

akcí. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z Valné hromady Svazku obcí 

plynofikace obcí Borovsko. 

− Zastupitelstvo projednalo organizaci vítání občánků, jarmarku a obecního plesu. 

− Zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 11. 12. 2019 od 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 22.36 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 9/2019 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 11. 2019. 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 20. 11. 2019 

 

 

              ..............................................   dne 20. 11. 2019 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 20. 11. 2019 

 

Razítko obce: 


