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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 13. 5. 2020 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 

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 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. ČOV 

4. Účelová komunikace 

5. Výběrové řízení na projekt: Obec – Oudoleň – Posílení vodárenské soustavy 

6. Výběrové řízení na projekt WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních 

komunitách  

7. Žádosti o povolení přípojky vody 

8. Výměna vodoměrů 

9. Žádost o opravu místní komunikace 

10. Žádost o odřezání větví 

11. Program Obnova venkova Vysočiny pro rok 2020 

12. Dotace Hospodaření v lesích 2019 II 

13. Změna č. 2 Územního plánu Oudoleň 

14. Akční plán obce 

15. Záměr směny pozemků č. 1/2020 

16. Montovaná hala – el. přípojka 

17. Žádost o koupi pozemku 

18. Pronájem nebytových prostor - pohostinství 

19. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

20. Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti 

21. Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019 

22. ZŠ a MŠ Oudoleň – Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2019 

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

24. Pouť 

25. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
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26. Poplatek za pronájem žebříku 

27. Různé 

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

Usnesení č. 1/3/2020 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 11. 12. 2019 – územní plán 

Bude zveřejněna možnost změny územního plánu. 

Upozornění pro občany bylo zveřejněno. Řeší bod zasedání č. 12.  

 

Bod č. 4 - zasedání 28. 1. 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 28. 1. 2020 – zpevnění obecní cesty  

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

v Oudoleni čp. 42.  

 

       Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. ČOV 

Zasedání  se  zúčastnil  pan  Jiří  Krňák,  zástupce  firmy  Vodní  zdroje Ekomonitor 

spol. s r. o., Chrudim, který zastupitelstvo seznámil s informacemi ohledně čističky 

odpadních vod pro budovy obce. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

4. Účelová komunikace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektovou dokumentací na účelovou komunikaci. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a žádá doplnění projektu Oudoleň – polní cesta o 

vyřešení napojení vyústění na stávající komunikaci a vyřešení odvodu povrchové 

vody.    

 

5. Výběrové řízení na projekt: Obec – Oudoleň – Posílení vodárenské soustavy 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o hodnocení nabídek a posouzení splnění 

podmínek účasti. Výběrového řízení se zúčastnily tyto firmy: 

1. ENVI–PUR, s. r. o., Na Vlčovce 13/4, Dejvice, Praha 6, IČO: 25166077, nabídková 

cena bez DPH: 1 799 734, 62 Kč 

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, Chrudim, IČO: 15053695, 

nabídková cena bez DPH: 1 712 729,16 Kč 

Hodnotící komise doporučuje, aby byl dodavatel Vodní zdroj Ekomonitor spol. s r. o. 

vybrán k uzavření smlouvy, jelikož předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku 
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(nabídku  s  nejnižší  cenou  bez  DPH)  a  současně prokázal splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje provedení projektu: Obec – Oudoleň – Posílení vodárenské 

soustavy firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, Chrudim, IČO: 

15053695, za cenu 1 712 729,16 Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

o dílo.   

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

Usnesení č. 2/3/2020 bylo schváleno. 

6. Výběrové řízení na projekt WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních 

komunitách  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací, že byla prodloužena lhůta pro projekty 

WiFi4EU o 8 měsíců. Budou osloveny firmy: GiTy, a. s., Brno, Z+M servis, spol. s r. o., 

Brno, Coprosys-LEONET s. r. o., Chotěboř.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.      

 

7. Žádosti o povolení přípojky vody 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí: 

− o  přípojku vody ke skladu nápojů z důvodu požadavku hasičů – zajištění hydrantu 

ve skladě 

− o přípojku vody k čp. 42 

− o vyjádření k přípojce vody k pozemku p. č. 1452/4 v k. ú. Oudoleň z důvodu stavby 

rodinného domu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo: 

− schvaluje žádost o přípojku vody k čp. 42 Oudoleň 

− schvaluje žádost o přípojku vody ke skladu nápojů 

− bere na vědomí žádost o přípojku vody k pozemku p. č. 152/4 v k. ú. Oudoleň, 

probíhá jednání s majiteli pozemků, po nichž by přípojka vedla.  

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

Usnesení č. 3/3/2020 bylo schváleno. 

 

8. Výměna vodoměrů 

Zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání dne 28. 1. 2020 o termínu dokončení výměny 

vodoměrů panem Jiřím Slejškou, Oudoleň 40, do 30. 4. 2020. Vodoměry nebyly v tomto 

termínu vyměněny.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, budou osloveny jiné firmy.  

 

9. Žádost o opravu místní komunikace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o  opravu místní komunikace k čp. 84, č. evid. 

210, č, p. 11, čp. 36 a čp. 45. Oprava komunikace byla zastupitelstvem přislíbena v roce 

2017. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje opravu místní komunikace k čp. 84, č. evid. 210, čp. 11, čp. 

45 a čp. 36.  

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

Usnesení č. 4/3/2020 bylo schváleno. 

 

10. Žádost o odřezání větví 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o povolení odstranění větví ze stromu na 

pozemku p. č. 651/1 v k. ú. Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

11. Program Obnova venkova Vysočiny pro rok 2020 

Zastupitelstvo projednalo program Obnova venkova Vysočiny 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 

na Opravu komunikace od čp. 84 k čp. 36 a komunikace k čp. 42 na obecních 

pozemcích. 

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

Usnesení č. 5/3/2020 bylo schváleno. 
 

12. Dotace Hospodaření v lesích 2019 II 

Obec získala dotaci z Fondu Vysočiny na realizaci projektu Obecní les – Oplocenka. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

13. Změna č. 2 Územního plánu Oudoleň 

Zastupitelstvo projednalo doručené žádosti o změnu Územního plánu Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Oudoleň souhlasí s pořízením změny č. 2 Územního plánu 

Oudoleň, změna bude projednána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., (stavební 

zákon), v platném znění.  

Ve změně budou projednány následující požadavky: 

− žádost o změnu plochy a.9. na NZs (plochu smíšené přírodní zeleně) 

− žádost o změnu pozemku p. č. 44/7 v k. ú. Oudoleň na BV (plochu bydlení 

v rodinných domech venkovské) 

− žádost o změnu pozemků 648/46, 728/4, 648/185, st. 239 a st. 235 v k. ú. Oudoleň 

na plochu pro skladování  

− žádost o změnu pozemku p. č. 648/188 v k. ú. Oudoleň na plochu pro skladování 

− žádost o změnu pozemků p. č. 340 a 341 v k. ú. Oudoleň na ZI (plochu izolační 

zeleně) 

− změna pozemků p. č. 118 a 123 v k. ú. Oudoleň na BV (bydlení v rodinných 

domech venkovské). 

S  odkazem  na  ustanovení  §  47  odst.  1  a  4,  §  51  odst.  1  a  § 53 odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb., zastupitelstvo obce určuje zastupitele obce Bc. Petra Zvolánka pro 

spolupráci při pořizování změny č. 2 Územního plánu Oudoleň.  

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

Usnesení č. 6/3/2020 bylo schváleno. 

 

14. Akční plán obce 

Zastupitelstvo projednalo Akční plán obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Akční plán obce. 

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

Usnesení č. 7/3/2020 bylo schváleno. 

 

15. Záměr směny pozemků č. 1/2020 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny části pozemku p. č. 331/4 o výměře 

342 m2 za část pozemku p. č. 683/4 o výměře 201 m2 v k. ú. Oudoleň z důvodu úpravy 

příjezdové cesty k novým stavebním pozemkům, 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

16. Montovaná hala – el. přípojka 

Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku na zřízení el. přípojky k montované hale. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na zřízení el. přípojky k montované hale. 

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

Usnesení č. 8/3/2020 bylo schváleno. 

 

17. Žádost o koupi pozemku 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno se žádostí obce o prodej části pozemku p. č. 648/48 

v k. ú. Oudoleň z důvodu, že se na tomto pozemku nachází místní komunikace.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

18. Pronájem nebytových prostor - pohostinství 

Zastupitelstvo projednalo vzhledem k současné situaci možnost snížení nebo prominutí 

nájmu za nebytové prostory v kulturním domě – pohostinství.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prominutí poloviny nájmu za nebytové prostory (pohostinství 

a zkušebny kapely 5 Promile) v kulturním domě za období březen – duben. 

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

Usnesení č. 9/3/2020 bylo schváleno. 

 

19. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 1/2020. Tímto opatřením 

byl rozpočet na straně výdajů navýšen o 37 748 Kč (z této částky činí 27 748 Kč 

náklady za těžbu a přibližování dřeva v obecním lese).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

20. Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti 

Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí příspěvku na 

zabezpečení dopravní obslužnosti v oblasti obce veřejnými službami v rámci Veřejné 

dopravy Vysočiny. Kraj Vysočina žádá od obce roční příspěvek ve výši 70 Kč za občana 

obce/rok na období 2021 – 2023.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním 

dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina, území obce Oudoleň a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 10/3/2020 bylo schváleno. 

 

21. Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019 

Zastupitelstvo projednalo Návrh Závěrečného účtu za rok 2019. 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Obce Oudoleň za rok 2019 a vyjadřuje 

souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2019. 

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

Usnesení č. 11/3/2020 bylo schváleno. 

 

22. ZŠ a MŠ Oudoleň – Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2019 

Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o schválení 

účetní závěrky za rok 2019 a o převod hospodářského výsledku ve výši 36 434,94 Kč 

do fondu rezerv na provoz a mzdové náklady.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Oudoleň za 

rok  2019.  Zastupitelstvo  schvaluje  převod hospodářského výsledku ve výši 

36 434,94 Kč do fondu rezerv na provoz a mzdové náklady.  

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

Usnesení č. 12/3/2020 bylo schváleno. 

 

23. 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.      

 

24. Pouť 

Zastupitelstvo projednalo organizaci pouti ve dnech 13. – 14. 6. 2020.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

Era      876 617,34 

ČSOB a. s.   3 431 576,56 

Česká spořitelna a. s.      496 973,12 

Česká národní banka      671 052,89 

Celkem   5 476 219,91 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

26. Poplatek za pronájem žebříku 

Zastupitelstvo projednalo poplatek za pronájem žebříku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  schvaluje  poplatek  za  pronájem   žebříku   ve   výši   100 Kč/den + 

400 Kč/hod. za pronájem traktoru. 

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

Usnesení č. 13/3/2020 bylo schváleno. 
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27. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− se žádostí firmy Coprosys-LEONET s. r. o., Chotěboř, o částečnou úhradu 

výkopových prací v rámci akce Optická datová síť Oudoleň. Firma předloží návrh 

smlouvy. 

− s výsledky rozborů vody v obecním vodovodu. Výsledky vyhovují hygienickým 

požadavkům na pitnou vodu. 

− s Rozhodnutím Městského úřadu v Přibyslavi o prodloužení stavebního povolení na 

stavbu sociálních bytů do 31. 12. 2023. 

− s informací o předání cen v rámci ankety Alej roku 2019. 

− se žádostí o podporu Linky bezpečí, z. s.  

− s informací o změně termínu zájezdu na divadelní představení Kat Mydlář. 

− s termínem zasedání zastupitelstva - ve středu 17. 6. 2020 od 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

 Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 22.03 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 1/2020 

 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 13. 5. 2020. 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 13. 5. 2020 

 

 

              ..............................................   dne 13. 5. 2020 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 13. 5. 2020 

 

 

 

Razítko obce: 


