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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 9. 12. 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 Pavlínu 

Blažkovou, zapisovatelkou zápisu Mgr. Annu Janáčkovou. 

 

 Dalšího jednání se zúčastnil pan Václav Augustin. 

 

 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. Stanovení komise pro výběrová řízení 

4. Zpráva kontrolního výboru 

5. Zpráva finančního výboru 

6. Rozpočtová opatření č. 8/2020 a č. 9/2020 

7. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

8. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na období 2022-2024 

9. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2021 

10. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2024 

11. Rozpočet obce na rok 2021 

12. Inventarizace 

13. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene 

15. Dotace na opravu kapličky 

16. Studie kanalizace  

17. Žádost o pokácení stromů 

18. Stavební pozemky 

19. Různé  

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

Usnesení č. 1/11/2020 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

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. 9/8/2020: 

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 za cenu 30 Kč/m2. 

Obec bude hradit veškeré náklady spojené s převodem a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. Smlouva je připravena k podpisu. 

 

Usnesení č. 10/8/2020: 

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. Jsou zpracovávány podklady pro žádost o dotaci.  

 

Usnesení č. 2/10/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem rybníka „U Stejskalů“ na dobu 3 let. Nájemní 

smlouva byla podepsána. 

 

Usnesení č. 3/10/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem rybníka „U Slámů“ na dobu 3 let. Dodatek nájemní 

smlouvy byl podepsán. 

 

Usnesení č. 4/10/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu části pozemku p. č. 648/1 

v k. ú. Oudoleň o výměře 10 m2 na dobu 1 roku.  Smlouva byla podepsána. 

 

Usnesení č. 5/10/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 131 – místnosti 

bývalé Junácké klubovny v I. patře kulturního domu kapele „5 Promile“ na dobu 

1 roku. Dodatek nájemní smlouvy byl podepsán. 

 

Usnesení č. 6/10/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor pohostinství 

v čp. 131 paní Janě Stránské, Oudoleň 83, IČO: 02860104, na dobu 2 let. Dodatek 

nájemní smlouvy byl podepsán. 

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 
3. Stanovení komise pro výběrová řízení 

Zastupitelstvo projednalo určení členů komise pro výběrová řízení na výstavbu chodníků 

a rekonstrukci koupaliště. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo stanovuje členy komise pro výběrové řízení na projekt: 

1. „Obec Oudoleň – Novostavba chodníku podél silnice č. III/3509: Mgr. Blanka 

Zvolánková, Bc. Petr Zvolánek, Vladimír Zvolánek 
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2. „Rekonstrukce požární nádrže“: Mgr. Blanka Zvolánková, Bc. Petr Zvolánek, 

Vladimír Zvolánek 

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

Usnesení č. 2/11/2020 bylo schváleno. 

 

4. Zpráva kontrolního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zprávou kontrolního výboru. Kontrolní výbor nemá 

žádné připomínky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

5. Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření 

za období od 1. 5. 2020 do 30. 11 2020. Na základě této kontroly nebylo zjištěno 

nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

6. Rozpočtová opatření č. 8/2020 a č. 9/2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 8/2020. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 123 389,79 Kč (nejvyšší příjem činí dotace z POVV 

2020 ve výši 127 000 Kč na opravu místních komunikací) a na straně výdajů o 5 000 Kč 

(výdaj na prodloužení registrace kompostárny).    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 9/2020. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů ponížen o 3 361 097,47 Kč a na straně výdajů ponížen o 

4 786 190,26 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2020. 

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

Usnesení č. 3/11/2020 bylo schváleno. 

 

7. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem z kontroly hospodaření Základní školy a 

Mateřské školy Oudoleň. Nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání 

s finančními prostředky od zřizovatele.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

8. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na období 2022 - 2024 

Zastupitelstvo projednalo Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy 

Oudoleň na období 2022 – 2024. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy 

Oudoleň na období 2022 – 2024. 

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

Usnesení č. 4/11/2020 bylo schváleno. 

 

9. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2021 
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Zastupitelstvo projednalo rozpočet Základní školy a Mateřské školy Oudoleň na rok 

2021.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Oudoleň na rok 2021.   

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

Usnesení č. 5/11/2020 bylo schváleno. 

 

10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2022 - 2024 

Zastupitelstvo projednalo Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022 – 2024. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  schvaluje  Střednědobý  výhled  rozpočtu  obce  Oudoleň  na období 

2022 – 2024. 

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

Usnesení č. 6/11/2020 bylo schváleno. 

 

11. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

Zastupitelstvo projednalo Rozpočet obce na rok 2021.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Oudoleň na rok 2021 jako vyrovnaný s příjmy 

a výdaji ve výši 14 540 756 Kč. 

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

Usnesení č. 7/11/2020 bylo schváleno. 

 

12. Inventarizace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Plánem inventur roku 2020. Předsedové a členové 

inventarizačních komisí byli proškoleni k zajištění inventarizace a způsobu jeho 

provádění.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era   1 030 914,04 

ČSOB a. s.   5 338 288,22 

Česká spořitelna a. s.      342 178,80 

Česká národní banka   1 205 517,51 

Celkem   7 916 898,57 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy na zřízení věcného břemene č. NM-

014330062724/001 mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a E.ON Distribuce, 

a. s., České Budějovice. Předmětem smlouvy je věcné břemeno zřízení, provozování, 
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opravování a udržování distribuční soustavy kabelového vedení NN, pojistkové skříně 

na pozemku parc. č.  843/2 v katastrálním území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu na zřízení věcného břemene č. NM-

014330062724/001 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 8/11/2020 bylo schváleno. 

 

15. Dotace na opravu kapličky 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací o dotaci z programu Ministerstva zemědělství 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021. Výše dotace činí 70 %, 

maximální výše dotace 200 tis. Kč, termín podání žádosti 1. 2. – 21. 2. 2021. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Ministerstva zemědělství Údržba 

a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 na opravu střechy kapličky.  

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

 Usnesení č. 9/11/2020 bylo schváleno. 

 

16. Studie kanalizace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s technicko–ekonomickou studií: Oudoleň - Kanalizace 

a ČOV. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

17. Žádost o pokácení stromů 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení 4 ks smrků na pozemku p. č. 84 

v k.  ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení. 

 

18. Stavební pozemky 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z jednání s por. Mgr. Adélou Műllerovou, 

DiS., z dopravního inspektorátu Policie ČR Havlíčkův Brod o podmínkách a požadavcích 

na příjezdovou komunikaci ke stavebním pozemkům a s informacemi ohledně plynových 

přípojek ke stavebním pozemkům.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

19. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− proběhla dražba pozemku p. č. 554, orná půda, o výměře 13 782 m2 a pozemku 

p. č. 609/1, orná půda, o výměře 16 480 m2 v k. ú. Oudoleň.  Pozemky byly vydraženy 

za 1 230 000 Kč. Obec se dražby také zúčastnila, pozemky nevydražila, jistina byla 

obci vrácena.  

− do knihovny a školy byly zakoupeny regály a další nábytek z Krajské knihovny 

Vysočiny.  

− byla dokončena výměna vodoměrů. 

− bude dále jednáno o službě zasílání SMS. 

− byly dokoupeny a zasazeny stromky v aleji. 

− dílčí kontrola přezkoumání hospodaření obce z Kraje Vysočina letos neproběhne. 

− bylo projednáno zajištění odvozu odpadu z penzionů. 
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− s informacemi z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví. 

− s informacemi z Valné hromady Svazku obcí Přibyslavska. 

− se zajištěním roznášky kalendářů obce. 

− se  zajištěním  akce  Vítání  občánků,  akce proběhne formou krátké osobní návštěvy 

s  předáním dárků.  

− s termínem zasedání zastupitelstva dne 20. 1. 2021 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.51 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 8/2020 

4) Rozpočtové opatření č. 9/2020 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 9. 12. 2020 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 9. 12. 2020 

 

 

 

              ..............................................   dne 9. 12. 2020 

 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 9. 12. 2020 

 

 

 

Razítko obce: 


