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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 19. 2. 2020 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.08 

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 6 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. Inventarizační zpráva za rok 2019 

4. Obnova venkova Vysočiny pro rok 2020 

5. LDO Přibyslav – souhlas s provedenou prací 

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

7. Žádost 

8. Dotace Wifi4EU 

9. Dotace – byty  

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Různé 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/2/2020 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Bod č. 17 – zasedání 26. 6. 2019 - vodovod 

Upozornění pana Zdeňka Bence na nutnost odstranění stromků na vedení hlavního 

vodovodního řádu z důvodu prorůstání kořenů a poškozování vedení.  

Bude řešeno. 

 

Bod č. 21 - zasedání 21. 8. 2019 - přístřešek na kola 

Přístřešek na kola je ve výrobě.  

 

Bod č. 6 - zasedání 21. 11. 2019 - stavební pozemky – kupní smlouvy 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením kontrolního výboru na úpravu 

podmínek u nových smluv se žadateli o stavební parcely. 
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Změna podmínek u stávajících smluv se žadateli o stavební parcely byla konzultována 

s právníkem.  

 

Bod č. 6 – zasedání 11. 12. 2019 – územní plán 

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 - bod č. 3 - zasedání 19. 2. 2020 – veřejné osvětlení 

Zastupitelstvo neschvaluje svícení veřejného osvětlení celou noc. 

Svícení bylo upraveno.  

 

Bod č. 4 - zasedání 19. 2. 2020 – obnova cesty  

Zastupitelstvo bere na vědomí dotaz týkající se obnovy a zprůchodnění obecní cesty 

směr Slavětín pozemek p. č. 601/18 v k. ú. Oudoleň, bude jednáno se společností 

Havlíčkova Borová zemědělská a. s.  

 

Bod č. 5 - zasedání 19. 2. 2020 – zpevnění obecní cesty  

Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí žádost o zpevnění příjezdové cesty k domu 

v Oudoleni čp. 42.  

 
Bod č. 6 -  zasedání 19. 2. 2020 – 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 a doporučuje 

pokácení.  

Rozhodnutí o pokácení stromů bylo vydáno.  

 

Usnesení č. 3/1/2020  

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

Rozhodnutí zastupitelstva bylo oznámeno žadateli. 

 

Bod č. 8 - zasedání 19. 2. 2020 – poplatek za pobyt 

Zastupitelstvo bere na vědomí průběh jednání s provozovatelem ubytovacích služeb 

v domech čp. 104 a čp. 151.  

 

Bod č. 9 - zasedání 19. 2. 2020 – smlouva - bioodpad 

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 o odběru a zpracování 

bioodpadu s obcemi Jitkov a Slavětín. Do příštího zasedání bude připravena nová 

smlouva.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje návrh nové Smlouvy o odběru a zpracování bioodpadu. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/2/2020 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10 - zasedání 19. 2. 2020 – vodné  

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

10 %. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje neměnit výši vodného od 1. 5. 2020. 
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Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/2/2020 bylo schváleno. 

 

Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 

 

Bod č. 13 - zasedání 19. 2. 2020 – akční plán obce 

Zastupitelstvo zpracuje do příštího zasedání Akční plán obce – seznam projektových 

záměrů.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 7/1/2020 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít Příkazní smlouvu s Mgr. Marcelou Hřebíčkovou, 

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

Smlouva byla podepsána.  

 

Bod č. 20 - zasedání 19. 2. 2020 - kanalizace 

Zastupitelstvo bere na vědomí Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí.  

 

       Usnesení č. 8/1/2020 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč na Dětský 

karneval. 

Darovací smlouva byla podepsána a dar byl předán.  

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Inventarizační zpráva za rok 2019 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Inventarizační zprávou za rok 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2019. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/2/2020 bylo schváleno. 

 

4. Obnova venkova Vysočina pro rok 2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem Obnova venkova Vysočiny pro rok 2020 a 

s cenovým návrhem na rekonstrukci jeviště v kulturním domě. 

Dále bylo seznámeno s informací SVOP Podoubraví o podání společné žádosti o dotaci 

na pořízení kompostérů z výzvy OPŽP. 

Obec se dále informovala na dotační titul na rekonstrukci zázemí v kulturním domě 

v místnosti ČSAD, tento dotační titul nebyl letos vyhlášen, bude zřejmě vyhlášen 

v příštím roce.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Vladimíra Stehnová. 

 

5. LDO Přibyslav – souhlas s provedenou prací 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Lesního družstva obcí Přibyslav o udělení 

souhlasu k provedení stavební akce Oprava LC – Javorka.  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností snížení nájemného z důvodu vysokého podílu 

nahodilé těžby.  



4 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje provedení stavební akce Oprava LC – Javorka.  

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

Usnesení č. 5/2/2020 bylo schváleno. 

 

6. Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyhlášením nového konkurzního řízení na místo 

ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Oudoleň. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí.      

 

7. Žádost 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Krajské knihovny Vysočiny o úhradu faktury 

za knihy do výměnného fondu krajské knihovny.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje úhradu faktury ve výši 2 000 Kč na nákup knih do 

výměnného fondu krajské knihovny.   

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

Usnesení č. 6/2/2020 bylo schváleno. 

 

Dalšího jednání se zúčastnil Vladimír Zvolánek. 

 

8. Dotace Wifi4EU 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s harmonogramem realizace projektu z dotace Wifi4EU. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení na projekt z dotace 

Wifi4EU ve složení: Mgr. Blanka Zvolánková, Bc. Petr Zvolánek, Pavel Veselý. 

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

Usnesení č. 7/2/2020 bylo schváleno. 

 

9. Dotace – byty  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výzvou ministerstva financí na podporu výstavby, 

obnovy a provozování komunální infrastruktury.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

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

Era      844 794,16 

ČSOB a. s.   4 866 979,89 

Česká spořitelna a. s.      535 119,74 

Česká národní banka      628 085,49 

Celkem   6 874 979,28 

 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo bere na vědomí. 

   

11. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

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

Přibyslavska, podklady jsou zpracovávány. 

− s informacemi ze semináře Domovní čističky odpadních vod pro obce a s 

informacemi z jednání se zástupcem firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

− s informacemi ohledně zařizování pohřbu paní Růženy Štefáčkové, Oudoleň 186. 

− s termínem zasedání zastupitelstva - ve středu 25. 3. 2020 od 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

 Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20.30 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 2. 2020. 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 19. 2. 2020 

 

 

              ..............................................   dne 19. 2. 2020 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 19. 2. 2020 

 

 

 

Razítko obce: 


