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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 28. 1. 2020 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.02 

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 Vladimíra Zvolánka a Pavlínu Blažkovou, 

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. Veřejné osvětlení – svícení v noci 

4. Žádost o obnovu a zprůchodnění obecní cesty 

5. Žádost o zpevnění příjezdové cesty 

6. Žádost o pokácení stromů 

7. Žádost o prodej pozemku 

8. Poplatek za pobyt 

9. Smlouva o odběru a zpracování bioodpadu 

10. Výměna vodoměrů a vodné 

11. Žádost o finanční dar 

12. Strategie MAS Havlíčkův kraj 

13. Akční plán obce  

14. Protokol o výsledcích kontroly hospodaření 

15. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

16. Změny v oblasti odměňování členů zastupitelstva 

17. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

18. Konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň 

19. Posílení vodárenské soustavy – příkazní smlouva 

20. Kanalizace 

21. Různé 

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

Usnesení č. 1/1/2020 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 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.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje vyznačení čar pro volejbal a badminton na sále kulturního 

domu. 

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

Usnesení č. 2/1/2020 bylo schváleno. 

 

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.  

 

Usnesení č. 2/13/2019: 

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.  

Nájemní smlouva byla podepsána.  

 

Usnesení č. 3/13/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o pronájmu mezi obcí a nájemcem, 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.  

Smlouva o pronájmu byla podepsána.  

 

Usnesení č. 4/13/2019: 

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

mile“ za účelem vystoupení kapely. 

Smlouva o pronájmu byla podepsána, akce v pořádku proběhla.  

 

Návrh na pořízení změny územního plánu 

Bude zveřejněna možnost změny územního plánu. 

Upozornění pro občany bylo zveřejněno. Obec obdržela další podnět o vyjmutí 

pozemků p. č. 340 a p č. 341 z Územního plánu obce Oudoleň.  

 

Usnesení č. 5/13/2019: 

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

Žadatel byl seznámen s rozhodnutím zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 9/13/2019: 
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Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřený mezi obcí a VČE – 

montáže, a. s., Pardubice, na projekt Veřejné osvětlení Oudoleň a pověřuje starostku 

podpisem dodatku.   

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl podepsán. 

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Veřejné osvětlení – svícení v noci 

Zastupitelstvo projednalo názory občanů na svícení veřejného osvětlení celou noc.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje svícení veřejného osvětlení celou noc. 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: Mgr. Vladimíra Stehnová, Jaroslav Zvolánek, 

Vladimír Zvolánek, Pavel Veselý, Pavlína Blažková Zdrželi se: 0  

Usnesení nebylo schváleno. 

 

4. Žádost o obnovu a zprůchodnění obecní cesty  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotazem, týkající se obnovy a zprůchodnění obecní 

cesty směr Slavětín pozemek p. č. 601/18 v k. ú. Oudoleň 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude jednáno se společností Havlíčkova Borová 

zemědělská a. s.  

 

5. Žádost o zpevnění příjezdové cesty 

Zastupitelstvo projednalo žádost o zpevnění příjezdové cesty k domu v Oudoleni čp. 42.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
6. Žádost o pokácení stromů 

Zastupitelstvo projednalo žádost o povolení ke skácení 2 ks javorů na pozemku p. č. 

518/3 v k. ú. Oudoleň z důvodu, že překáží stavebním úpravám.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení. 

 

7. Žádost o prodej pozemku 

Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o 

výměře cca 76 m2 z důvodu, že se na tomto pozemku nachází septik k domu čp. 108.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň. 

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

Usnesení č. 3/1/2020 bylo schváleno. 

 

8. Poplatek za pobyt 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání s provozovatelem ubytovacích 

služeb v domech čp. 104 a čp. 151.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

9. Smlouva o odběru a zpracování bioodpadu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s končící platností Smluv o odběru a zpracování 

bioodpadu uzavřenými s obcemi Jitkov a Slavětín. Obě obce mají i nadále zájem o tyto 

služby. Zastupitelstvo projednalo podmínky nové smlouvy.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, do příštího zasedání bude připravena nová smlouva.  

 

10. Výměna vodoměrů a vodné 

Zastupitelstvo projednalo řešení výměny vodoměrů, zvážilo cenové nabídky od jiných 

firem.  K dnešnímu dni zbývá vyměnit 72 vodoměrů. 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno se snížením DPH u vodného od 1. 5. 2020 z 15 % na 

10 %. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude jednáno o termínu dokončení výměny vodoměrů, 

nejpozději do 30. 4. 2020.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schválilo provedení mimořádného zápisu stavu vodoměrů k 30. 4. 2020. 

Stav vodoměrů nahlásí občané, vodné se nebude vybírat.  

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

Usnesení č. 4/1/2020 bylo schváleno. 

 

11. Žádost o finanční dar 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí: 

− SNN v ČR, Jihlavský spolek neslyšících, p. s., Jihlava, o finanční dar  

− společnosti Melchiel s. r. o., Ostrava – Vítkovice, o podporu zakoupením 

dárkového balíčku.  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s poděkováním za podporu Linky bezpečí, z. s.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí darů. 

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

Usnesení č. 5/1/2020 bylo schváleno. 

 

12. Strategie MAS Havlíčkův kraj 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s prezentací MAS Havlíčkův kraj.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

území (SCLLD) místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2021 – 2027 na 

správním území obce Oudoleň.  

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

Usnesení č. 6/1/2020 bylo schváleno. 

 

13. Akční plán obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí MAS Havlíčkův kraj o vytvoření Akčního 

plánu obce – seznamu projektových záměrů.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, zpracuje do příštího zasedání.  

  

14. Protokol o výsledcích kontroly hospodaření 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření Obce 

Oudoleň. Kontrolu provedl finanční výbor za období od 1. 9. do 30. 11. 2019 a ověřil 

správnost finančních a hospodářských operací a jejich soulad s právními předpisy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
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15. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce. 

Dílčí přezkoumání provedl kontrolor Kraje Vysočina za období od 1. 1. do 30. 9. 2019. 

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

16. Změny v oblasti odměňování členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuálními změnami v oblasti odměňování členů 

zastupitelstva. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

Era      840 959,32 

ČSOB a. s.   5 280 576,55 

Česká spořitelna a. s.        73 041,33 

Česká národní banka      693 758,49 

Celkem   6 888 335,69 

 

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

činí 6 822 672,69 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

18. Konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno ze Zápisem z 2. jednání konkurzní komise pro 

konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a 

Mateřské školy Oudoleň. Do konkurzu se přihlásila 1 uchazečka. Konkurzní komise se 

na základě hlasování usnesla, že žadatelka není vhodnou uchazečkou na vedoucí 

pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy Oudoleň. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

19. Posílení vodárenské soustavy – příkazní smlouva 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem Příkazní smlouvy mezi obcí a Mgr. Marcelou 

Hřebíčkovu, Havlíčkova 5719/46, Jihlava, týkající se zajištění výběrového řízení na 

projekt Posílení vodárenské soustavy za cenu 30 000 Kč bez DPH. Odměna bude 

hrazena z dotace.  Zastupitelstva stanovilo členy komise pro výběrové řízení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít Příkazní smlouvu s Mgr. Marcelou Hřebíčkovou, 

Havlíčkova 5719/46, Jihlava a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Zastupitelstvo 

schvaluje komisi pro výběrové řízení na projekt Posílení vodárenské soustavy ve slo-

žení: Mgr. Blanka Zvolánková, Bc. Petr Zvolánek, Jaroslav Zvolánek.  
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Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 7/1/2020 bylo schváleno. 

         

20. Kanalizace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se schválenou změnou Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Kraje Vysočina a dále s Výzvou k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí.  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí.          

     

21. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− se žádostí Města Přibyslav o spolupráci při vydání knihy o obcích Svazku obcí 

Přibyslavska. 

− se zamítnutím žádosti o dotaci na projekt Rozvoj ICT v obci Oudoleň 4 z programu 

Informační a komunikační technologie 2019. 

− se změnou výše zálohy na elektřinu v pohostinství. 

− s vyjádřením  Povodí Vltavy k žádosti o pokácení 1 ks olše na pozemku p. č. 97/1 

v k. ú. Oudoleň. Zastupitelstvo doporučuje pokácení. 

− s gratulací spolku Arnika k vítězství v soutěži Alej roku 2019 v Kraji Vysočina. 

− s vyhlášením XII. ročníku úklidu prostranství u silnic – Čistá Vysočina. 

− se sociální situací obyvatelky naší obce. 

− s podmínkami čerpání finančních darů místními spolky. Schválené částky finančních 

darů budou převedeny spolkům, spolky na konci roku provedou vyúčtování. 

− s programem Obnova venkova Vysočiny pro rok 2020. 

− se žádostí Mysliveckého spolku Oudoleň poskytnutí propagačních předmětů obce do 

tomboly Mysliveckého plesu. 

− s informacemi ohledně opravy poškozeného herního prvku před kulturním domem. 

− se žádostí knihovnice Olgy Husslikové o nákup programů do počítače. Programy 

budou zakoupeny. 

− s informacemi o prodeji dřeva z obecního lesa. 

− s termínem zasedání zastupitelstva - ve středu 19. 2. 2020 od 18.00 hodin. 

− se žádostí o finanční dar na Dětský karneval ve výši 1 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 1 000 Kč na Dětský karneval. 

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

Usnesení č. 8/1/2020 bylo schváleno. 

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 21.20 hodin. 
 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
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Zápis byl vyhotoven dne: 28. 1. 2020. 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 28. 1. 2020 

 

 

              ..............................................   dne 28. 1. 2020 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 28. 1. 2020 

 

 

 

 

Razítko obce: 


