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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 20. 1. 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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Mgr. Annu Janáčkovou a Bc. Petra 

Zvolánka, 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. Kanalizace - studie 

4. Oprava koupaliště 

5. Žádost o opravu příjezdové cesty 

6. Obnova venkova Vysočiny pro rok 2021 

7. Žádost o povolení kácení  

8. Bytový dům – čp. 120 

9. Dotační titul: Stavby ve vodním hospodářství 2021 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Inzerce v Oudoleňských listech 

12. Různé  

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

Usnesení č. 1/1/2021 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. Bude jednáno se společností 

Havlíčkova Borová zemědělská a. s.  

 

Usnesení č. 8/11/2020: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu na zřízení věcného břemene č. NM-

014330062724/001 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Smlouva byla 

podepsána. 
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 Usnesení č. 9/11/2020: 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Ministerstva zemědělství Údržba 

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

 Podklady pro dotaci jsou připravovány. 

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 
3. Kanalizace - studie 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi o dotaci na projektovou dokumentaci 

kanalizace. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Národního programu Životní prostředí 

Ministerstva životního prostředí na projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV 

v rámci akce: „Oudoleň – dostavba vodovodní sítě kanalizace a ČOV“.  

Zastupitelstvo schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projekt: „Oudoleň 

– dostavba vodovodní sítě kanalizace a ČOV“ a stanovuje komisi pro výběrové řízení 

ve složení: Mgr. Blanka Zvolánková, Bc. Petr Zvolánek, Pavel Veselý. 

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

Usnesení č. 2/1/2021 bylo schváleno. 

 

4. Oprava koupaliště 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi ohledně opravy požární nádrže – 

koupaliště.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

5. Žádost o opravu příjezdové cesty 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o opravu příjezdové cesty k domu čp. 126.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

6. Obnova venkova Vysočiny pro rok 2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s podmínkami dotačního titulu Kraje Vysočina Obnova 

venkova Vysočiny pro rok 2021.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

7. Žádost o povolení kácení 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení smrku na pozemku p č. 363/2 v k. ú. 

Oudoleň. Strom je proschlý a začíná narušovat opěrnou zeď domu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení.  

 

8. Bytový dům – čp. 120 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s možným dotačním titulem na výstavu bytového domu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

9. Dotační titul: Stavby ve vodním hospodářství 2021 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním programem Kraje Vysočina Stavby ve vodním 

hospodářství. Program bude vyhlášen 9. 2. 2021 a bylo by ho možné využít na 

rekonstrukci rezervoáru v Olšinách 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era   1 043 368,72 

ČSOB a. s.   4 872 118,66 

Česká spořitelna a. s.      805 563,04 

Česká národní banka   1 263 106,71 

Celkem   7 984 157,13 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

11. Inzerce Oudoleňské listy 

Zastupitelstvo projednalo cenu za inzerci v Oudoleňských listech.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje cenu inzerce v Oudoleňských listech za formát A4 barevně -

500 Kč vč. DPH. 

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

Usnesení č. 3/1/2021 bylo schváleno. 

 

12. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− se žádostí Svazku obcí Přibyslavska o spolupráci při vydání turistické informační 

mapy. 

− s informacemi k akci Čistá Vysočina – termín akce: pátek 16. 4. 2021. 

− s informacemi k novým autobusovým jízdním řádům, budou podány připomínky. 

− s termínem zasedání zastupitelstva: ve středu 17. 2. 2021 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 1. 2021 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 20. 1. 2021 

 

              ..............................................   dne 20. 1. 2021 
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Starostka:                     ..............................................   dne 20. 1. 2021 

 

Razítko obce: 


