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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 21. 10. 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 Jaroslava Zvolánka 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. Požární nádrž – koupaliště 

4. Pronájem rybníka „Bahňák“ 

5. Záměr směny č. 3/2020 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 

7. Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

8. Studie kanalizace 

9. Změna č. 2 ÚP Oudoleň – cenová nabídka 

10. Rozpočtové opatření č. 6/2020 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

12. Kraj Vysočina – Smlouva o poskytnutí dotace 

13. Nákup pozemků 

14. Dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

15. Různé 

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

Usnesení č. 1/8/2020 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 při 

realizaci kanalizace. 

 

Usnesení - bod č. 21 - zasedání 21. 8. 2019 - přístřešek na kola 

Přístřešek na kola je ve výrobě – čeká se na dodávku polykarbonátových desek.  
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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. 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 byla podepsána.  

 

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, předložila Kupní 

smlouvu na odkup 6 optických vlákem a Smlouvu o zřízení služebnosti. Tato služebnost 

zakládá pro oprávněného (firmu Coprosys – LEONET s. r. o.) právo zřízení, umístění a 

užívání kabelového vedení optické sítě, včetně práva provádět úpravy, provozovat ji a 

udržovat, právo zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení a právo provádět úpravy 

za účelem její modernizace nebo vylepšení její výkonnosti. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí a firmou Coprosys – 

LEONET s. r. o., Chotěboř a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 2/8/2020 bylo schváleno. 

  

 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. Smlouva 

byla podepsána. 

 

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.  

Smlouva byla podepsána.  

 

Usnesení – bod č. 8 – zasedání dne 21. 10. 2020 – žádost o prodej obecního pozemku: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Obec žadatele požádá o směnu za část pozemku p. č. 

518/3 v k. ú. Oudoleň. Žadatel se zatím nevyjádřil k návrhu obce.  

 

Usnesení č. 2/6/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí směnné a o bezúplatné výstavbě místní 

komunikace mezi Obcí Oudoleň a žadatelem.  

Smlouva byla žadateli předána, žadatel ji bude připomínkovat. 

 

Usnesení č. 4/7/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru - pozemku p. č. 333/11, orná půda, o výměře 3 m2 

v k. ú. Oudoleň od firmy Havlíčkova Borová zemědělská a. s., Pivovarská 162, 
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Havlíčkova Borová. Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Zastupitelstvo 

pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

Smlouva byla podepsána.  

 

Usnesení č. 5/7/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy č. 05991911 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky na akci „Obec Oudoleň – Posílení 

vodárenské soustavy“ ve výši 1 454 983 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

Smlouva byla podepsána, realizace projektu byla zahájena.  

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Požární nádrž - koupaliště 

Zastupitelstvo projednalo spolu se zástupci sboru dobrovolných hasičů opravu požární 

nádrže.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude přizván statik a bude řešeno. 

 

4. Pronájem rybníka „Bahňák“ 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o dlouhodobý pronájem rybníku „Bahňák“ a tří 

malých tůní. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje na základě žádosti dlouhodobý pronájem rybníku 

„Bahňák“ a tří malých tůní. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: Mgr. Anna Janáčková Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/8/2020 bylo schváleno. 

 

5. Záměr směny č. 3/2020 

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 schvaluje směnu 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. 

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

Usnesení č. 4/8/2020 bylo schváleno. 

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  

Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

2006477/VB/39, Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN mezi obcí a 

ČEZ Distribuce a. s.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

2006477/VB/39 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  
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Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/8/2020 bylo schváleno. 

 

7. Smlouva o zřízení služebností inženýrské sítě 

Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě: 

− č. IE-12-2006477/VB/42, Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN, mezi obcí 

(povinná), LŠ a ZŠ (oprávnění) a ČEZ Distribuce a. s. (investor).  

− č. IE-12-2006477/VB/43, Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN, mezi obcí 

(povinná), JP (oprávněný) a ČEZ Distribuce a. s. (investor).  

− č. IE-12-2006477/VB/44, Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN, mezi obcí 

(povinná), IB (oprávněná) a ČEZ Distribuce a. s. (investor).  

− č. IE-12-2006477/VB/45, Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN, mezi obcí 

(povinná), MJ (oprávněný) a ČEZ Distribuce a. s. (investor).  

− č. IE-12-2006477/VB/46, Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN, mezi obcí 

(povinná), JB (oprávněný) a ČEZ Distribuce a. s. (investor).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-

2006477/VB/42, Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN, Smlouvu o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě č. IE-12-2006477/VB/43, Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN, 

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-2006477/VB/44, Oudoleň, 

rekonstrukce části obce, KNN, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-

2006477/VB/45, Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN a Smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-2006477/VB/46, Oudoleň, rekonstrukce části obce, 

KNN a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 6/8/2020 bylo schváleno. 

 

8. Studie kanalizace 

Zastupitelstvo projednalo návrh studie kanalizace.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

9. Změna č. 2 ÚP Oudoleň – cenová nabídka 

Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku na zpracování Změny č. 2 Územního plánu 

Oudoleň a provedení následné aktualizace územního plánu do podoby úplného změny 

po vydání změny.      

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku Ing. arch. Aleše Lány, Jihlava, 

na zpracování Změny č. 2 Územního plánu Oudoleň ve výši 73 000 Kč.  

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

Usnesení č. 7/8/2020 bylo schváleno. 

 

10. Rozpočtové opatření č. 6/2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 6/2020. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 4 500 Kč (správní poplatky, kopírování) a na straně 

výdajů o 517 Kč (výdaje na volby do zastupitelstev krajů).    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
Stav peněžních prostředků na účtech:  
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Era   1 027 643,79 

ČSOB a. s.   4 572 424,11 

Česká spořitelna a. s.      366 979,48 

Česká národní banka   1 216 351,29 

Celkem   7 183 398,67 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

12. Kraj Vysočina – Smlouva o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02759.0554 

mezi obcí a Krajem Vysočina na projekt „Oprava komunikací na obecních pozemcích“.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02759.0554 mezi obcí a 

Krajem Vysočina na projekt „Oprava komunikací na obecních pozemcích“ ve výši 

127 000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 8/8/2020 bylo schváleno. 

 

13. Nákup pozemků 

Zastupitelstvo projednalo nákup pozemku p. č. 166/3 o výměře 273 m2 a pozemku 

p. č. 250/14 o výměře 20 m2 v k. ú. Slavětín u Oudoleně.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku p. č. 166/3 o výměře 273 m2, trvalý trávní 

porost, (odděleného od pozemku p. č. 166) v k. ú. Slavětín u Oudoleně za cenu 30 Kč/m2 

a dále nákup pozemku p. č. 250/14 o výměře 20 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

(odděleného od pozemku p. č. 250/11) v k. ú. Slavětín u Oudoleně od Obce Slavětín 

za cenu 30 Kč/m2. Obec bude hradit veškeré náklady spojené s převodem a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 9/8/2020 bylo schváleno. 

 

14. Dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 

2021 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova z dotačního titulu DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

na výměnu střešní krytiny na kulturním domě, výměnu podlahy pódia, vybudování 

výdejního okénka a rekonstrukci odpadu, vodovodu a elektřiny v části kulturního 

domu.  

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

Usnesení č. 10/8/2020 bylo schváleno. 

 

15. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− kraj na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje nepožaduje příspěvek na financování 

veřejné dopravy v rámci Veřejné dopravy Vysočiny. 
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− obec potvrdila Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Praha, že v rámci akce „Obec 

Oudoleň – novostavba chodníků podél silnice III/3509“ nebude v letošním roce žádat 

o uzavření smlouvy.  

− s usnesením o dražební vyhlášce. 

− s termínem zasedání zastupitelstva dne 18. 11. 2020 v 18.00 hodin a 9. 12. 2020 

v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.46 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 6/2020 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 10. 2020 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 21. 10. 2020 

 

 

              ..............................................   dne 21. 10. 2020 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 21. 10. 2020 

 

 

Razítko obce: 


