Obec Oudoleň
Zastupitelstvo obce Oudoleň
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
konaného dne 20. 10. 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.11 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 Pavla Veselého a Pavlínu Blažkovou,
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. Záměr pronájmu
4. Kraj Vysočina – Smlouva o poskytnutí dotace
5. Žádost o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
6. Rozpočtové opatření č. 6/2021
7. Stav peněžních prostředků na účtech obce
8. Žádost o stanovisko
9. Žádost o finanční dar
10. Vodovod Čtvrtě
11. Dodatek ke Smlouvě o zajištění služeb pro Česku poštu, s. p.
12. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/14/2021 bylo schváleno.

2.

Kontrola usnesení
Usnesení jsou průběžně plněna.
Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin.

3.

Záměr pronájmu
Zastupitelstvo bylo seznámeno s posouzením nájemní smlouvy mezi obcí a společností
Havlíčkova Borová zemědělská a. s. právníkem JUDr. Lubomírem Málkem. Na základě
těchto informací proběhlo jednání se zástupcem společnosti Havlíčkova Borová
zemědělská a. s. Bude vyvěšen nový záměr pronájmu č. 12/2021.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4.

Kraj Vysočina – Smlouva o posouzení dotace
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace FV02791.0381
z programu Obnova venkova Vysočiny 2021 mezi obcí a Krajem Vysočina. Obsahem
smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na projekt „Elektroinstalace
v kulturním domě“. V rámci projektu bude provedena instalace nového hlavního
rozvaděče el. proudu v kulturním domě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace FV02791.0381 z programu
Obnova venkova Vysočiny 2021 mezi obcí a Krajem Vysočina a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/14/2021 bylo schváleno.

5.

Žádost o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výzvou k podání žádosti o poskytnutí dotace
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, rekonstrukci odpadu, vodovodu a elektřiny v části kulturního domu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/14/2021 bylo schváleno.

6.

Rozpočtové opatření č. 6/2021
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 6/2021. Tímto opatřením byl
rozpočet na straně příjmů navýšen o 27 928 Kč (nejvyšší příjem činí částka 20 480 Kč přijatá pojistná náhrada za opravu traktoru) a na straně výdajů byl rozpočet navýšen
o 38 993 Kč – úhrada opravy traktoru).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

7.

Stav peněžních prostředků na účtech obce
Stav peněžních prostředků na účtech:
Era

1 231 857,19

ČSOB a. s.

5 105 042,37

Česká spořitelna a. s.

775 718,65

Česká národní banka

2 824 687,51

Celkem

9 937 305,72

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
8.

Žádost o stanovisko
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí společnosti Havlíčkova Borová zemědělská
a. s. o stanovisko k záměru využít stávající objekty chovu prasat na stáje pro nosnice pro
produkci konzumních vajec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti společnosti Havlíčkova Borová zemědělská
a. s. využití stávajících objektů z chovu prasat (staveb na pozemcích p. č. st. 149, st. 248,
st. 173 a st. 249 v k. ú. Oudoleň) na stáje pro nosnice na podestýlce pro produkci
konzumních vajec.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: Mgr. Vladimíra Stehnová Zdrželi se: Mgr. Anna
Janáčková
Usnesení č. 4/14/2021 bylo schváleno.
9.

Žádost o finanční dar
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň o finanční
dar na pořádání okrskové hasičské soutěže v roce 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň
finanční dar ve výši 5 000 Kč na pořádání okrskové hasičské soutěže v roce 2022.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/14/2021 bylo schváleno.

10. Vodovod Čtvrtě
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem projektu Vodovod Čtvrtě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
11. Dodatek ke Smlouvě o zajištění služeb pro Česku poštu, s. p.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Dodatku č. 9 ke Smlouvě o zajištění služeb pro
Českou poštu, s. p. Obsahem dodatku je rozšíření služeb na poště Partner o službu
Balíkovna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu,
s. p., číslo 2017/1935 mezi obcí a Českou poštou, s. p., Praha, a pověřuje starostku
podpisem dodatku.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/14/2021 bylo schváleno.
12. Různé
Zastupitelstvo bylo seznámeno:
− se žádostí o podporu Linky bezpečí, z. s.
− s termínem konání Posezení se seniory – v pátek 19. 11. 2021 od 17.00 hodin.
− s termínem konání Vítání občánků – v sobotu 4. 12. 2021.
− s termínem konání Obecního plesu – v pátek 31. 12. 2021.
− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 10. 11. 2021 v 18.00 hodin a ve středu
8. 12. 2021 v 18.00 hodin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.34 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 6/2021
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 10. 2021

Ověřovatelé:

Starostka:

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

dne 20. 10. 2021

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

dne 20. 10. 2021

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

dne 20. 10. 2021

Razítko obce:

4

