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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 11. 12. 2019 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.09 

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. Annu Janáčkovou a Bc. Petra 

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. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2019 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2019 

5. Žádost o pronájem kulturního domu 

6. Návrh na pořízení změny územní plánu 

7. Žádost o příspěvek na demolici domu 

8. Poplatky 

9. Rozpočtové opatření č. 10 – 11/2019 

10. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

11. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2020 

12. Veřejné osvětlení  

13. Rozpočet obce na rok 2020 

14. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

15. Inventarizace 

16. Obecní knihovna 

17. Jmenování konkurzní komise 

18. Různé 

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

Usnesení č. 1/13/2019 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

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 přístřešku na kola před školu - bod č. 21 zasedání ze dne 21. 8. 2019. 

Přístřešek na kola je ve výrobě.  

 

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 dále jednáno na příštím zasedání. 

 

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 – bod č. 4 zasedání ze dne 

21. 11. 2019. 

Proběhlo jednání s firmou Havlíčkova Borová zemědělská, a. s. Pronájem pozemků 

budou dále žadatelé řešit s touto firmou.  

 

Zápis kontrolního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením kontrolního výboru na úpravu smlouvy 

s kapelou „5 Promile“ – bod č. 5 zasedání ze dne 21. 11. 2019.  

Bude projednáno v bodě č. 3. 

 

Stavební pozemky – kupní smlouvy 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením kontrolního výboru na úpravu 

podmínek  u nových smluv se žadateli o stavební parcely – bod č. 6 zasedání ze dne 

21. 11. 2019.  

Změna podmínek u stávajících smluv se žadateli o stavební parcely bude konzultována 

s právníkem.  

 

Žádost o pokácení bříz 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou výboru pro životní prostředí k žádosti 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.  

Rozhodnutí o povolení kácení bylo vydáno a nabude právní moci dne 12. 12. 2019. 

 

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.  

Rozhodnutí o povolení kácení bylo vydáno a nabude právní moci dne 18. 12. 2019. 

 

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.  

Krajská správa a údržba silnic byla požádána o pokácení.  

 

Usnesení č. 2/12/2019: 

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.  

Dodatek smlouvy byl podepsán a odeslán.  
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Usnesení č. 3/12/2019: 

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.  

Dodatek smlouvy byl podepsán a odeslán.  

 

Usnesení č. 4/12/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-

014330053389/002 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.  

Informace o schválení smlouvy byla zaslána společnosti, která zprostředkovává 

podepsání smlouvy.  

 

Usnesení č. 5/12/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-

014330053389/005 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.  

Informace o schválení smlouvy byla zaslána společnosti, která zprostředkovává 

podepsání smlouvy.  

 

Usnesení č. 6/12/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové dokumentace na vybudování nového 

rezervoáru v Olšinách.  

Projektová dokumentace byla zadána ke zpracování a bude doplněna o napojení 

rezervoáru v Olšinách na el. energii.  

 

Usnesení č. 7/12/2019: 

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

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

poplatku z pobytu. Vyhlášky budou vyvěšeny na úřední desce.  

Vyhlášky byly vyvěšeny na úřední desce. Vyhlášky nabudou účinnosti 1. 1. 2020. 

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

Dalšího jednání se zúčastnil Vladimír Zvolánek. 

 

3. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2019 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo žádost o prodloužení smlouvy na pronájem 

místnosti v kulturním domě na rok 2020 místní kapele „5 Promile“ za účelem zkoušek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Nájemní smlouvu mezi obcí a zástupcem kapely „5 Promile“, 

týkající se pronájmu nebytových prostor v I. patře čp. 131 – místnosti bývalé Junácké 

klubovny do 31. 12. 2020 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.  

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje provozní dobu kulturního domu. 

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

Usnesení č. 2/13/2019 bylo schváleno. 

 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2019 

Zastupitelstvo projednalo prodloužení smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 648/1 o 

výměře 10 m2 v k. ú. Oudoleň.   

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o pronájmu mezi obcí a žadatelem, týkající se 

pronájmu  části  pozemku  p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň  o  výměře 10 m2, na dobu do 

31. 12. 2020 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.  

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

Usnesení č. 3/13/2019 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o pronájem kulturního domu 

Zastupitelstvo projednalo žádost kapely „5 Promile“ o pronájem kulturního domu 

v sobotu 18. 1. 2020 za účelem vystoupení kapely.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu dne 18. 1. 2020 kapele „5 Pro-

mile“ za účelem vystoupení kapely. 

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

Usnesení č. 4/13/2019 bylo schváleno. 

 

6. Návrh na pořízení změny územního plánu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s podnětem na pořízení změny územního plánu.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Bude zveřejněna možnost změny územního plánu. 

 

7. Žádost o příspěvek na demolici domu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo žádost o příspěvek na demolici domu 

v Oudoleni čp. 42.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje žádost o příspěvek na demolici domu v Oudoleni čp. 42. 

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

Usnesení č. 5/13/2019 bylo schváleno. 

 
8. Poplatky 

Zastupitelstvo projednalo výši místních poplatků.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje úpravu místních poplatků od 1. 1. 2020. Výše poplatků tvoří 

přílohu č. 5 tohoto zápisu.  

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

Usnesení č. 6/13/2019 bylo schváleno. 

  
9. Rozpočtové opatření č. 10 - 11/2019  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 10/2019. Tímto opatřením 

byl rozpočet na straně příjmů navýšen o 249 784 Kč (nejvyšší příjem činí dotace 

z Fondu  Vysočiny  na  rekonstrukci  mostků  ve  výši 127 000 Kč) a na straně výdajů o 

33 472 Kč (nejvyšší výdaj činí úhrada ozvučovací aparatury ve výši 26 022 Kč).  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 11/2019. Tímto opatřením 

byl rozpočet na straně výdajů navýšen o 469 964 Kč, výdaj na rekonstrukci mostků.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2019. 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2019.   

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

Usnesení č. 7/13/2019 bylo schváleno. 

 

10. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem z kontroly hospodaření Základní školy a 

Mateřské školy Oudoleň. Nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání 

s finančními prostředky od zřizovatele.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

11. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2020 

Zastupitelstvo projednalo rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2020.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Oudoleň na rok 

2020.   

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

Usnesení č. 8/13/2019 bylo schváleno. 

 

12. Veřejné osvětlení 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na 

projekt  Veřejné  osvětlení  Oudoleň, týkající prodloužení termínu dokončení prací do 

28. 2. 2020.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřený mezi obcí a VČE – 

montáže, a. s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, IČO: 25938746, na projekt 

Veřejné osvětlení Oudoleň a pověřuje starostku podpisem dodatku.   

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

Usnesení č. 9/13/2019 bylo schváleno. 

 

13. Rozpočet obce na rok 2020 

Zastupitelstvo projednalo rozpočet Obce Oudoleň na rok 2020. Schválením termínu 

dokončení prací na projektu Veřejné osvětlení Oudoleň do 28. 2. 2020, bude tento 

projekt hrazen až v roce 2020. Z tohoto důvodu dochází k úpravě rozpočtu o částku 

1 300 000 Kč (na straně výdajů v položce veřejné osvětlení a na straně příjmů na 

položce 8115 – financování ze zůstatku na bankovních účtech).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet Obce Oudoleň na rok 2020.   

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

Usnesení č. 10/13/2019 bylo schváleno. 

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

Era      740 845,09 

ČSOB a. s.   5 122 021,93 

Česká spořitelna a. s.      117 972,30 

Česká národní banka      693 768,49 

Celkem   6 674 607,81 

 

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

činí 6 608 944,81 Kč. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

15. Inventarizace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Plánem inventur roku 2019. Předsedové a členové 

inventarizačních komisí byli proškoleni k zajištění inventarizace a způsobu jeho 

provádění.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

16. Obecní knihovna 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z obecní knihovny.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Knihovního řádu Obecní knihovny Oudoleň.     

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

Usnesení č. 11/13/2019 bylo schváleno. 

 

17. Konkursní komise 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s delegovanými zástupci do konkursní komise.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

18. Různé:  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kontroly České inspekce životního 

prostředí, Oddělení ochrany vod, Havlíčkův Brod, týkající se dodržování povinností 

při nakládání s vodami. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se sociální situací obyvatelky naší obce. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a nepodpoří žádost Centra pro zdravotně postižené 

Kraje Vysočina, o. p. s., Havlíčkův Brod, o finanční podporu na provozní výdaje.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a nesouhlasí se žádostí o pronájem hasičského auta.  

− Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení olše. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuálními změnami v oblasti odměňování členů 

zastupitelstva. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi o prodeji dřeva z obecního lesa. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z kolaudačního řízení k užívání 

vodního díla „Vsakování dešťových vod ze strouhy silnice III. č. 3509 mezi obcí 

Oudoleň a st. silnicí I. Č. 34. 

− Zastupitelstvo projednalo organizaci obecního plesu.  

− Zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 22. 1. 2020 od 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

  

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. 10/2019 

4) Rozpočtové opatření č. 11/2019 

5) Místní poplatky 
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Zápis byl vyhotoven dne: 11. 12. 2019. 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 11. 12. 2019 

 

 

              ..............................................   dne 11. 12. 2019 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 11. 12. 2019 

 

 

 

 

Razítko obce: 


