Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 17. 6. 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 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Pavlínu Blažkovou a Bc. Petra
Zvolánka, zapisovatelkou zápisu Mgr. Annu Janáčkovou.
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. Informace o DČOV
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Projektová dokumentace „Kolna“
6. Účelová komunikace
7. Žádost o úpravu svahu
8. Žádost o opravu cesty k čp. 80
9. Žádost o dar na opravu varhan v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové
10. Žádost o částečnou úhradu výkopových prací v rámci akce Optická datová síť
Oudoleň
11. Program Obnova venkova Vysočiny 2020
12. Záměr směny majetku obce č. 1/2020
13. Výměna vodoměrů
14. Výběrové řízení na projekt: WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních
komunitách
15. Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň
16. Zpráva finančního výboru
17. Rozpočtové opatření č. 2/2020
18. Stav peněžních prostředků na účtech obce
19. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/4/2020 bylo schváleno.

2.

Kontrola usnesení
Usnesení - bod č. 17 – zasedání 26. 6. 2019 - vodovod
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Upozornění pana Zdeňka Bence na nutnost odstranění stromků na vedení hlavního
vodovodního řádu z důvodu prorůstání kořenů a poškozování vedení.
Bude řešeno.
Usnesení - bod č. 21 - zasedání 21. 8. 2019 - přístřešek na kola
Přístřešek na kola je ve výrobě.
Usnesení - 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.
Usnesení č. 2/3/2020:
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.
Smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 3/3/2020:
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. 1452/4 v k. ú. Oudoleň,
probíhá jednání s majiteli, po jejichž pozemcích by přípojka vedla.
Žadatelům bylo oznámeno rozhodnutí zastupitelstva.
Usnesení – bod č. 10. – zasedání 13. 5. 2020 – žádost o odřezání větví
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o povolení odstranění větví ze stromu na pozemku
p. č. 651/1 v k. ú. Oudoleň.
Výbor pro životní prostředí prověřil žádost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo na základě zjištění výboru pro životní prostředí doporučuje odřezání větví
ze stromu.
Usnesení č. 6/3/2020:
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).
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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.
Na úřední desce byla vyvěšena Veřejná vyhláška – projednání návrhu zprávy
o uplatňování Územního plánu Oudoleň. Návrh zprávy obsahuje veškeré požadované
změny a je možné ho připomínkovat do 25. 6. 2020.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o změnu plochy izolační zeleně na plochu
smíšené přírodní zeleně u parcel 340 a 341.
Usnesení č. 8/3/2020:
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na zřízení el. přípojky k montované hale.
Firmě bylo oznámeno schválení cenové nabídky.
Usnesení č. 9/3/2020:
Zastupitelstvo schvaluje snížení nájmu za nebytové prostory (pohostinství a zkušebny
kapely 5 Promile) v kulturním domě za období březen – duben o polovinu.
Snížení nájmu bylo uplatněno.
Usnesení č. 10/3/2020:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním
dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina, území obce Oudoleň a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Smlouva byla podepsána a zaslána na Kraj Vysočina.
Usnesení č. 11/3/2020:
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.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce obce.
Usnesení č. 12/3/2020:
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.
Rozhodnutí bylo oznámeno ZŠ a MŠ Oudoleň.
Další usnesení jsou průběžně plněna.
Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin.
3.

Informace o ČOV
Zasedání se zúčastnil Ing. Tomáš Truksa, projektový manažer firmy ABPLAST s. r. o.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dalšími informacemi ohledně decentrální čističky
odpadních vod.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4.

Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem ze zasedání kontrolního výboru konaného dne
18. 5. 2020. Doporučení kontrolního výboru tvoří bod č. 5 tohoto zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
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5.

Projektová dokumentace „Kolna“
Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením kontrolního výboru projednat ne/dodržení
smluvních podmínek – do data 17. 3. 2020 doložit stavební povolení v rámci zamýšlené
stavby v průmyslové zóně. Kontrolní výbor nahlédl do projektové dokumentace, která
měla být dle ustanovení zastupitelstva obce závazně doplněna o stavební povolení. Dne
10. 3. 2020 bylo doručeno na obecní úřad stavební povolení k vybudování kolny na tomto
pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplnění změny projektové dokumentace k výstavbě kolny
v průmyslové zóně a dále schvaluje doložení projektu a stavebního povolení k výstavbě
výrobní haly do 31. 12. 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/4/2020 bylo schváleno.

6.

Účelová komunikace
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem předloženým na základě žádosti o doplnění
projektu „Oudoleň – polní cesta“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje projekt „Oudoleň – polní cesta“. Smlouva bude doplněna o
řešení napojení na stávající komunikaci a odvod vody.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/4/2020 bylo schváleno.

7.

Žádost o úpravu svahu
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o návrh úpravy svahu u domu čp. 81 z důvodu
sesouvání svahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

8.

Žádost o opravu cesty k čp. 80
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o opravu cesty k domu čp. 80 při realizaci
opravy cesty k čp. 42.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje opravu cesty k čp. 80 při realizaci opravy cesty k čp. 42.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/4/2020 bylo schváleno.

9.

Žádost o dar na opravu varhan v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí pana faráře Daniela Koláře o dar na opravu
varhan v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 30 000 Kč na opravu varhan v kostele sv. Víta
v Havlíčkově Borové.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/4/2020 bylo schváleno.

Dalšího jednání se zúčastnil Vladimír Zvolánek.
10. Žádost o částečnou úhradu výkopových prací v rámci akce Optická datová síť Oudoleň
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí firmy Coprosys-LEONET s. r. o., Chotěboř,
o částečnou úhradu výkopových prací v rámci akce Optická datová síť Oudoleň.
Rozšíření výkopů na optickou datovou síť byla firmou UNIMONT J.C.K. s. r. o.,
vyfakturována ve výši 270 979,50 Kč. Firma předložila návrh smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
11. Program Obnova venkova Vysočiny 2020
Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na opravu komunikace od čp. 84 k čp. 36 a
komunikace k čp. 42 v rámci akce Oprava komunikací na obecních pozemcích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od firmy Jan Matějka - autodoprava, Ždírec
nad Doubravou na akci: Oprava komunikací na obecních pozemcích.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/4/2020 bylo schváleno.
12. Záměr směny pozemků č. 1/2020
Zastupitelstvo projednalo záměr 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 schvaluje směnu části pozemku p. č. 331/4 o výměře 342 m2 za část
pozemku obce p. č. 683/4 o výměře 201 m2 v k. ú. Oudoleň. Veškeré náklady spojené
s touto směnou bude hradit obec. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/4/2020 bylo schváleno.
13. Výměna vodoměrů
Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na výměnu vodoměrů. Bylo osloveno 8 firem,
nabídku zaslaly 4 firmy:
− STAVBY Toman, s. r. o. Havlíčkův Brod, cena vodoměrů bez DPH: 27 903 Kč,
termín: září – říjen 2020
− Ondráček vodo – topo – plyn, s. r. o., Ždírec nad Doubravou, cena vodoměrů bez
DPH: 41 961Kč, termín: letní období
− Tomáš Kafka, Golčův Jeníkov, cena vodoměrů bez DPH: 32 589 Kč, termín:
3. – 7. 8. 2020
− Firma Němec, Vepřová – cena vodoměrů bez DPH 28 400 Kč, termín: ihned
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od firmy Němec Vepřová na výměnu
vodoměrů v obci.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/4/2020 bylo schváleno.
14. Výběrové řízení na projekt WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních
komunitách
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o hodnocení nabídek a posouzení splnění
podmínek účasti. Výběrového řízení se zúčastnily tyto firmy:
− Z + M servis, spol. s r. o., Ostrava, IČO: 41032004, cena bez DPH: 397 310 Kč
− Coprosys - LEONET s. r. o., Chotěboř, IČO: 27525678, cena bez DPH: 392 889 Kč
− GiTy, a. s., Brno - Komárov, IČO 25302400, cena bez DPH: 337 871 Kč.
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Hodnotící komise doporučuje, aby firma GiTy, a. s., byla vybrána k uzavření smlouvy,
jelikož předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku (nabídku s nejnižší cenou bez
DPH) a současně prokázala splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje provedení projektu „WiFi4EU Podpora připojení k internetu
v místních komunitách“ firmou GiTy, a. s., Mariánské náměstí 1, Brno – Komárov,
IČO 25302400, za cenu 337 871 Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/4/2020 bylo schváleno.
15. Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem konkurzního řízení na místo
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Oudoleň. Konkurzního řízení se
zúčastnila jedna uchazečka a nebyla vybrána na místo ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň. Bylo
vyhlášeno nové konkurzní řízení a zastupitelstvo bylo seznámeno s delegovanými členy
konkurzní komise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
16. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření Obce
Oudoleň. Kontrolu provedl finanční výbor obce, při kontrole bylo zjištěno dodržování
hospodaření podle rozpočtu a efektivní a účelné nakládání s majetkem obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
17. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 2/2020. Tímto opatřením byl
rozpočet na straně příjmů navýšen o 46 000 Kč (z této částky činí 25 000 Kč sankční
příjem od jiných subjektů a 20 000 Kč navýšení příjmu za úhradu plynu od ZŠ a MŠ
Oudoleň).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
18. Stav peněžních prostředků na účtech obce
Stav peněžních prostředků na účtech k 11. 6. 2020 celkem:
Era
ČSOB a. s.

901 525,34
3 917 387,51

Česká spořitelna a. s.

468 497,12

Česká národní banka

671 042,89

Celkem

5 958 452,86

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
19. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno:
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− s informací Státního fondu dopravní infrastruktury, Praha, o neposkytnutí finančních
prostředků na akci Obec Oudoleň – novostavba chodníků podél silnice III/3509.
− se záměrem prodeje majetku obce č. 1/2020, předmětem prodeje je část pozemku
p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře 7,5 m2.
− s Výroční zprávou Havlíčkův kraj, o. p. s., za rok 2019.
− s cenovou nabídkou na demolici čp. 120.
− s jednáním týkající se směny pozemků. Bude vyvěšen záměr směny.
− s termínem zasedání zastupitelstva - ve středu 22. 7. 2020 od 18:00 hodin (v 17:30
jednání u Pohlů, čp. 81).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21.41 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 2/2020

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 6. 2020
Ověřovatelé:

Starostka:

..............................................

dne 17. 6. 2020

..............................................

dne 17. 6. 2020

..............................................

dne 17. 6. 2020

Razítko obce:
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