Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 26. 8. 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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu 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. Záměr pronájmu č. 1/2020
4. Oprava cesty
5. Pozemkové úpravy
6. Směna pozemků
7. Obecní kronika
8. Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň
9. Stav peněžních prostředků na účtech obce
10. Rozpočtové opatření č. 4/2020
11. Studie kanalizace
12. Žádost o pokácení topolu
13. Žádost o pokácení buku
14. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
15. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/6/2020 bylo schváleno.

2.

Kontrola usnesení
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.
Usnesení - bod č. 21 - zasedání 21. 8. 2019 - přístřešek na kola
Přístřešek na kola je ve výrobě.
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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. 2/4/2020:
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.
Situace byla konzultována s právníkem. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Usnesení č. 3/4/2020:
Zastupitelstvo schvaluje projekt „Oudoleň – polní cesta“. Smlouva bude doplněna
o řešení napojení na stávající komunikaci a odvod vody. Znění smlouvy bylo
konzultováno s právníkem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí směnné a o bezúplatné výstavbě místní
komunikace.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/6/2020 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/4/2020:
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.
Smlouva dosud nebyla firmou GiTy, a. s., Brno – Komárov, předložena.
Usnesení č. 2/5/2020:
Zastupitelstvo schvaluje odkup 6 optických vláken páteřní sítě v délce 1791 m za cenu
63 986 Kč bez DPH.
Firma Coprosys – LEONET s. r. o. Chotěboř, dosud nepředložila fakturu na odkup
optických vláken a neprovedla úhradu výkopových prací pro optickou síť.
Usnesení č. 3/5/2020:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře
11 m2 za cenu 20 Kč/m2. Kupující zajistí sepsání smlouvy a uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Žadatel
zajišťuje sepsání smlouvy.
Usnesení č. 4/5/2020:
Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemků p. č. 160/34 o výměře 322 m2 a
p. č. 160/78 o výměře 105 m2 v k. ú. Oudoleň za části pozemků obce p. č. 160/29 o
výměře 268 m2 a p. č. 160/30 o výměře 159 m2 v k. ú. Oudoleň. Veškeré náklady spojené
s touto směnou bude hradit obec. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Obec zajišťuje sepsání smlouvy.
Usnesení – bod č. 8 – zasedání dne 26. 8. 2020 – žádost o prodej obecního pozemku:
Zastupitelstvo bere na vědomí. Obec požádá žadatele o směnu za část pozemku
p. č. 518/3 v k. ú. Oudoleň. Žadatel zatím nevyjádřil k návrhu obce.

2

Usnesení č. 5/5/2020:
Zastupitelstvo neschvaluje žádost jednatele společnosti Rojaconstruct s. r. o., o prodej
pozemku v průmyslové zóně. Rozhodnutí zastupitelstva bylo zasláno žadateli.
Usnesení č. 6/5/2020:
Zastupitelstvo schvaluje vydání kalendáře s fotografiemi z historie obce. Místní
podnikatelé budou osloveni se žádostí o příspěvek na vydání kalendáře. Podnikatelé byli
osloveni se žádostí o příspěvek na vydání kalendáře.
Usnesení č. 7/5/2020:
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Mgr. Blankou Zvolánkovou, starostkou obce,
Dohodu o provedení práce na zpracování a provedení zápisu do obecní kroniky za rok
2019. Dohoda o provedení práce byla podepsána.
Další usnesení jsou průběžně plněna.
3.

Záměr pronájmu č. 1/2020
Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o
výměře 4 m2 z důvodu uskladnění dřeva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře
4 m2 za cenu 20 Kč/m2/rok.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: Pavlína Blažková
Usnesení č. 3/6/2020 bylo schváleno.

4.

Oprava cesty
Zastupitelstvo projednalo žádost o opravu cesty u čp. 95.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

5.

Pozemkové úpravy
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi týkajícími se pozemkových úprav v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje požádat pozemkový úřad o zaslání informací ohledně
pozemkových úprav v naší obci.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/6/2020 bylo schváleno.
Dalšího jednání se zúčastnila Mgr. Vladimíra Stehnová.

6.

Směna pozemků
Zastupitelstvo projednalo záměr směny pozemku p. č. 647 v k. ú. Oudoleň o výměře
4 974 m2 za pozemky obce p. č. 160/27 o výměře 3 429 m2 a p. č. 160/49 o výměře
1 701 m2 v k. ú. Oudoleň, za těchto podmínek: od pozemků bude oddělen mostek přes
potok – nutno zachovat ve vlastnictví obce, směna 1 : 1, věcné břemeno přístupu na část
pozemku p. č. 160/36 v k. ú. Oudoleň, na nákladech se budou účastníci smlouvy podílet
rovným dílem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí a žádá o dodatečné zaslání informací.

7.

Obecní kronika
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Zastupitelstvo bylo seznámeno a schválilo zápis v obecní kronice za rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis v obecní kronice za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/6/2020 bylo schváleno.
8.

Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Oudoleň. Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy
Oudoleň byla jmenována Mgr. Vladimíra Stehnová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

9.

Stav peněžních prostředků na účtech obce
Stav peněžních prostředků na účtech:
Era
ČSOB a. s.

901 381,17
4 563 775,91

Česká spořitelna a. s.

399 031,41

Česká národní banka

1 173 272,91

Celkem

7 037 461,40

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
10. Rozpočtové opatření č. 4/2020
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 4/2020. Tímto opatřením byl
rozpočet na straně příjmů navýšen o 502 250 Kč (z této částky činí 471 250 Kč
jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek určený ke zmírnění dopadu poklesu
daňových příjmů a 31 000 Kč dotaci na volby).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/6/2020 bylo schváleno.
11. Studie kanalizace
Zastupitelstvo bylo seznámeno cenovým návrhem na vypracování variantní studie
kanalizování, řešící a porovnávající variantu 1 – centrální ČOV a variantu 2 – více
decentrálních ČOV v majetku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypracování variantní studie kanalizování firmou Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s. r. o., Chrudim.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/6/2020 bylo schváleno.
12. Žádost o povolení kácení topolu
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení topolu na pozemku p. č. 651/1
v k. ú. Oudoleň. Žadatel žádal nejdříve o povolení ořezání větví, ale po zhlédnutí stromu
odbornou firmou žádá o pokácení topolu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení.
13. Žádost o povolení kácení buku
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o povolení pokácení buku lesního na pozemku
p. č. 152/57 v k. ú. Oudoleň, z důvodu, že strom je v koruně proschlý a při silném větru
z něho odlétají větve a padají na střechu dřevěného přístřešku na auto a na přilehlou
silnici. Jako náhradu za tento pokácený strom žadatelka vysadí na vlastním pozemku
stromy nové (listnaté i jehličnaté).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
14. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností žádat o finanční příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje požádat o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/6/2020 bylo schváleno.
15. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno:
− se žádostí o umístění dopravní značky Slepá pozemní komunikace za most na začátek
cesty k čp. 84, 11, 36, 45 a 210E.
− s pozvánkou na XIII. ročník Podoubravského víceboje v sobotu 5. září 2020
ve Vepříkově. Víceboje se za naši obec zúčastní: Mgr. Blanka Zvolánková,
Bc. Petr Zvolánek a Vladimír Zvolánek.
− s informacemi o výměně vodoměrů – pan Josef Němec, Vepřová, již dokončuje
výměnu a kontrolu vodoměrů.
− s informacemi pana Jaroslava Zvolánka ohledně jednání s firmou Vodní zdroje
Ekomonitor, s. r. o., Chrudim.
− s doplňujícími informacemi k dalšímu postupu při realizaci úpravy svahu u čp. 81.
− s termínem zasedání zastupitelstva dne 16. září 2020 v 18.00 hodin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20.10 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 4/2020
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 8. 2020
Ověřovatelé:

Starostka:
Razítko obce:

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

dne 26. 8. 2020

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

dne 26. 8. 2020

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

dne 26. 8. 2020
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