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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 16. 9. 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 Mgr. Vladimíru Stehnovou a Mgr. Annu 

Janáčkovou, 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. Žádost o zpevnění příjezdové cesty 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2020 

5. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

6. Přijetí daru 

7. Koupě pozemků - vodovod 

8. Smlouva o podpoře ze SFŽP ČR 

9. Žádost o povolení pokácení dřevin 

10. Aktualizace ÚP – cenová nabídka 

11. Žádost o pronájem rybníčků 

12. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Oudoleň 

13. Různé 

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

Usnesení č. 1/7/2020 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.  

 

Usnesení - bod č. 4 - zasedání 28. 1. 2020 – obnova cesty  
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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. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 2/4/2020 ze dne 17. 6. 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. 

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

Usnesení č. 2/7/2020 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje doplnění změny projektové dokumentace k výstavbě kolny 

v průmyslové zóně. 

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

Usnesení č. 3/7/2020 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 16. 9. 2020 – žádost o prodej obecního pozemku: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Obec požádá o směnu za část pozemku p. č. 518/3 v k. ú. 

Oudoleň. Žadatel se zatím nevyjádřil k návrhu obce.  
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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. 3/6/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře 

4 m2 za cenu 20 Kč/m2/rok. Dohoda o pronájmu pozemků byla sepsána a podepsána, 

pronájem byl zaplacen.  

 

Usnesení č. 4/6/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat pozemkový úřad o zaslání informací ohledně 

pozemkových úprav v naší obci. Zaměření pozemků v rámci obce provádí katastrální 

úřad. Pořadí obcí, u kterých bude zaměření provádět si určuje sám. Při pozemkových 

úpravách v rámci katastru obce, které provádí pozemkový úřad, je nutný souhlas 

vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy. 

 

Usnesení – bod č. 6 – zasedání 16. 9. 2020 – 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. Zastupitelstvo bere na vědomí a žádá o dodatečné zaslání informací. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude vyvěšen záměr směny. 

 

Usnesení č. 8/6/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové 

kalamity. Žádost o dotaci byla podána.  

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Žádost o zpevnění příjezdové cesty 

Zastupitelstvo projednalo žádost o zpevnění příjezdové cesty k čp. 16. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude řešeno. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 5/2020. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 16 000 Kč (příspěvky na vydání kalendáře na rok 

2021) a na straně výdajů o 1 501 Kč (výdaje na volby do zastupitelstev krajů).    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

5. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
Stav peněžních prostředků na účtech:  

Era      911 832,46 
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ČSOB a. s.   4 543 204,76 

Česká spořitelna a. s.      381 468,32 

Česká národní banka   1 173 261,29 

Celkem   7 009 766,83 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

6. Přijetí daru 

Zastupitelstvo projednalo přijetí daru - pozemku p. č. 333/11 o výměře 3 m2, v k. ú. 

Oudoleň od firmy Havlíčkova Borová zemědělská a. s.     

Návrh usnesení: 

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, 

Havlíčkova Borová. Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Zastupitelstvo 

pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 4/7/2020 bylo schváleno. 

 

7. Koupě pozemků - vodovod 

Zastupitelstvo projednalo nákup pozemku pro vedení nového vodovodu na čtvrtích.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

8. Smlouva o podpoře ze SFŽP ČR 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. 

Návrh usnesení: 

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.  

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

Usnesení č. 5/7/2020 bylo schváleno. 

9. Žádost o povolení pokácení dřevin 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení 4 ks jasanů na pozemku p. č. 569 

v k. ú. Oudoleň. Stromy jsou suché.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

10. Aktualizace ÚP – cenová nabídka 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou od Ing. arch. Aleše Lány, Jihlava, 

za zpracování Změny č. 2 Územního plánu Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

11. Žádost o pronájem rybníčků 

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

malých tůní. 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

12. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Výroční zprávou ZŠ a MŠ Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 

za rok 2019/2020. 

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

Usnesení č. 6/7/2020 bylo schváleno. 

 

13. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− se žádostí Linky bezpečí z. o. o finanční dar.  

− s průběhem Podoubravského víceboje. 

− s termínem zasedání zastupitelstva dne 21. 10. 2020 v 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.33 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 5/2020 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 9. 2020 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 16. 9. 2020 

 

 

              ..............................................   dne 16. 9. 2020 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 16. 9. 2020 

 

 

 

Razítko obce: 


