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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 17. 2. 2021 

 

 

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 Václava Augustina 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. Žádost o prodej pozemku 

4. Výběrové řízení – kanalizace a ČOV 

5. Program: Stavby ve vodním hospodářství  

6. Bytový dům čp. 120 

7. Záměr směny majetku obce č. 1/2021 

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

9. Inventarizační zpráva za rok 2020 

10. Žádost o dar 

11. Žádost o pokácení stromu 

12. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

13. Různé  

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

Usnesení č. 1/2/2021 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

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. V současné době nebude obec cestu 

obnovovat. 

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 
3. Žádost o prodej pozemku 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej části pozemku p. č. 648/195 o výměře 

cca 35 m2 v k. ú. Oudoleň. Tento pozemek mají nájemci pronajatý do 11. 6. 2021. 

Pronájem je bez úplaty, za podmínky pronájmu části pozemku p. č. st. 49 obci.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

4. Výběrové řízení – kanalizace a ČOV 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o posouzení obálek s nabídkami. 

Výběrového řízení se zúčastnilo 7 firem:  

Název společnosti, IČO                    nabídková cena v Kč bez DPH 

1. WATER DESIGN GROUP LTD, Praha, IČO: 06969658  1 320 000,-  

2. VODASERVIS s. r. o., Žďár nad Sázavou, IČO: 26277841 1 650 000,- 

3. VDI Projekt s. r. o., Pardubice, IČO: 28860080 1 263 600,- 

4. M Projekt CZ s. r. o., Ústí nad Orlicí, IČO: 03508544 1 479 000,- 

5. Vodárenská společnost Chrudim, a. s., Chrudim: IČO: 27481211 1 720 000,- 

6. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Chrudim III, IČO: 15053695 1 478 000,- 

7. ŠINDLAR s. r. o., Hradec Králové, IČO: 26003236 1 592 000,- 

Hodnotící komise doporučila zrušení výběrového řízení.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku na zpracování 

projektové dokumentace "Oudoleň - dostavba vodovodní sítě, kanalizace a ČOV" 

zahájeného výzvou ze dne 22. 1. 2021. 

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

Usnesení č. 2/2/2021 bylo schváleno. 

5. Program: Stavby ve vodním hospodářství 2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním programem Kraje Vysočina Stavby ve vodním 

hospodářství 2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Kraje Vysočina Stavby ve vodním 

hospodářství 2021 z podprogramu A Zásobování pitnou vodou na rekonstrukci 

rezervoáru v Olšinách. 

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

Usnesení č. 3/2/2021 bylo schváleno. 

 

6. Bytový dům – čp. 120 

Dotační titul na výstavbu bytového domu nebyl v současné době ještě vyhlášen.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

7. Záměr směny majetku obce č. 1/2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny spoluvlastnického podílu obce   

Oudoleň ve výši 15/710 k pozemku p. č. 409/19, lesní pozemek, o výměře 1 524 m2 v k. ú. 

Staré Ransko, odděleného geometrickým plánem č. 246 - 1071/2017 od pozemku p.  č. 

409/3 v k. ú. Staré Ransko za pozemek ve vlastnictví obce Slavětín p. č. 49/21, lesní 

pozemek, o výměře 1 524 m2 v k. ú. Slavětín u Oudoleně, odděleného geometrickým 

plánem č. 149-1234/2020 od pozemku p. č. 49/13 v k. ú. Slavětín u Oudoleně.   

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje směnu spoluvlastnického podílu obce Oudoleň ve výši 15/710 

k pozemku p. č. 409/19, lesní pozemek, o výměře 1 524 m2 v k. ú. Staré Ransko, 

za pozemek ve vlastnictví obce Slavětín p. č.  49/21, lesní pozemek, o výměře 1 524 m2 

v k. ú. Slavětín u Oudoleně. 

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

Usnesení č. 4/2/2021 bylo schváleno. 

 

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

Na základě novely zákona o místních poplatcích byla zastupitelstvu předložena 

ke schválení nová vyhláška o místním poplatku z pobytu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 1/2021, o místním 

poplatku z pobytu. Vyhláška nabývá účinnosti 5. 3. 2021. 

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

Usnesení č. 5/2/2021 bylo schváleno. 

 

9. Inventarizační zpráva za rok 2020 

Zastupitelstvo se seznámilo s Inventarizační zprávou za rok 2020.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2020. 

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

Usnesení č. 6/2/2021 bylo schváleno. 

 

10. Žádost o dar 

Krajská knihovna Vysočiny, Žižkova 4344, Havlíčkův Brod, se obrátila na obec se žádostí 

o finanční příspěvek na nákup knih do výměnného fondu krajské knihovny.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnout Krajské knihovně Vysočiny, Žižkova 4344, 

Havlíčkův Brod, finanční dar ve výši 2 000 Kč na nákup knih do výměnného fondu 

krajské knihovny.  

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

Usnesení č. 7/2/2021 bylo schváleno. 

 

11. Žádost o povolení kácení 

Žadatel požádal o pokácení javoru na pozemku obce p. č. 648/92 v k. ú. Oudoleň 

z důvodu, že strom brání vjezdu nákladních vozidel do dvora domu čp. 122 a při pádu 

hrozí poškození střechy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení.  

 

12. Prodej movité věci 

Zastupitelstvo projednalo prodej krbových kamen GRAND. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej krbových kamen GRAND 10 kW, béžová barva, horní 

kouřovod, stáří 13 let, za cenu 5 000 Kč. 

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

Usnesení č. 8/2/2021 bylo schváleno. 

13. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
Stav peněžních prostředků na účtech:  
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Era   1 066 092,69 

ČSOB a. s.   4 598 198,18 

Česká spořitelna a. s.      786 113,35 

Česká národní banka   1 263 096,71 

Celkem   7 713 500,93 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

14. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s návrhem na stanovení hranic nové cesty. 

− s návrhem Ing. Aleše Málka, předsedy společnosti Havlíčkova Borová zemědělská 

a. s., na směnu části pozemku akciové společnosti p. č. 648/48 v k. ú. Oudoleň za část 

pozemku obce p. č. 753 v k. ú. Oudoleň. 

− s metodickou příručkou pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích 

poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. 

− s dotačním titulem Zeleň ve městech a obcích. 

− s informací, že se obci nepodařilo získat dotaci na opravu střechy kapličky. 

− s termínem zasedání zastupitelstva v pondělí 1. 3. 2021 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.23 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 2. 2021 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 17. 2. 2021 

 

 

              ..............................................   dne 17. 2. 2021 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 17. 2. 2021 

 

 

 

 

Razítko obce: 


