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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 8. 12. 2021 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18. 06 

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. et Bc. Martinu 

Krištofovou Sobihardovou, 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 změny nájemní smlouvy č. 15/2021 

4. Záměr pronájmu č. 16/2021 

5. Záměr pronájmu č. 17/2021 

6. Žádost SDH Oudoleň 

7. Žádost o pokácení stromů 

8. Žádost o pokácení stromů – vodovod 

9. Smlouva o ukládání odpadů 

10. Servisní smlouva 

11. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM 

12. Místní poplatek z pobytu 

13. Smlouva o poskytování právních služeb 

14. Dotace na opravu kapličky 

15. Pečovatelská služba Chotěboř – žádost 

16. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 

17. Dodatky ke smlouvám - vývoz odpadů 

18. Žádost TJ Sokol Oudoleň 

19. Zpráva finančního výboru 

20. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

21. Rozpočtové opatření č. 8/2021 a č. 9/2021 

22. Inventarizace 

23. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

24. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2022 

25. Rozpočet Obce Oudoleň na rok 2022 
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26. Různé  

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

Usnesení č. 1/16/2021 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení 

Usnesení – bod č. 4 – zasedání 10. 11. 2021 - Záměr pronájmu č. 12/2021 

Obec bude žádat o sepsání smlouvy nové s výpovědní lhůtou 3 roky. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s novou žádostí o pronájem těchto pozemků.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Záměr změny nájemní smlouvy č. 15/2021 

Zastupitelstvo projednalo žádost paní Jany Stránské, Oudoleň 83, IČO: 02860104, 

o změnu smlouvy o pronájmu nebytových prostor - navýšení zálohy na elektřinu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – pohostinství 

– mezi obcí a Janou Stránskou, Oudoleň 83, IČO: 02860104, týkající se navýšení zálohy 

na elektřinu na 2 000 Kč měsíčně a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy.  

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

Usnesení č. 2/16/2021 bylo schváleno. 

 

4. Záměr pronájmu č. 16/2021 

Zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň. 

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

10 m2 na dobu do 31. 12. 2022 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o pronájmu 

pozemku. 

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

Usnesení č. 3/16/2021 bylo schváleno. 

 

5. Záměr pronájmu č. 17/2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí kapely „5promile“ o prodloužení pronájmu 

nebytových prostor v kulturním domě.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor – bývalé Junácké 

klubovny v I. patře kulturního domu - kapele „5Promile“ do 31. 12. 2022 a pověřuje 

starostku podpisem dodatku smlouvy.   

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

Usnesení č. 4/16/2021 bylo schváleno. 

 

6. Žádost SDH Oudoleň 

Zastupitelstvo projednalo žádost výjezdové jednotky SDH Oudoleň o zakoupení 

plovoucího čerpadla. Čerpadlo by sloužilo k prvotnímu zásahu jednotky, a to jak při 

hašení požáru, tak při povodních. Čerpadlo by bylo také využíváno při práci s mladými 

hasiči.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zakoupení plovoucího čerpadla NIAGARA 2 s motorem 

Honda pro výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň. 

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

Usnesení č. 5/16/2021 bylo schváleno. 



3 

 

 

7. Žádost o pokácení stromů  

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení 3 ks javorů na pozemku p. č. 569 

v k. ú. Oudoleň z důvodu hrozícího pádu stromů.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení.  

 

8. Žádost o pokácení stromů  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na pokácení dřevin (1 smrk, 3 borovice) 

v rámci projektu „Vodovod Čtvrtě“.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení.  

 

9. Smlouva o ukládání odpadů 

Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o odstranění či využití odpadů. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o odstranění či využití odpadů v areálu skládky TKO 

a TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa) a Odpadové hospodářství Ronov nad 

Sázavou – 2. etapa mezi obcí a Městem Přibyslav a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy.  

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

Usnesení č. 6/16/2021 bylo schváleno. 

 

10. Servisní smlouva 

Zastupitelstvo projednalo návrh Servisní smlouvy s firmou OK COMP s. r. o., Praha 4 – 

Michle, provozovna Ždírec nad Doubravou, týkající se servisu, instalace a školení 

v oblasti výpočetní techniky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Servisní smlouvu mezi obcí a firmou OK COMP s. r. o., 

Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 26220806, a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 7/16/2021 bylo schváleno. 

 

Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 

 

11. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM 

Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy Kraje Vysočina. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Kraje Vysočina mezi obcí a Krajem Vysočina a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 8/16/2021 bylo schváleno. 

 

12. Místní poplatek z pobytu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání se zástupcem firmy, která v naší obci 

pronajímá nemovitosti čp. 104 a čp. 151 a advokátem JUDr. Lubomírem Málkem, 

Havlíčkův Brod.  

Návrh usnesení: 



4 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí a pověřuje účastí na jednání starostku obce, Pavla 

Veselého a Pavlínu Blažkovou. 

 

13. Smlouva o poskytování právních služeb  

Zastupitelstvo projednalo prodloužení Smlouvy o poskytování právních služeb 

s JUDr. Lubomírem Málkem, Havlíčkův Brod.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení Smlouvy o poskytování právních služeb mezi obcí 

a JUDr. Lubomírem Málkem, advokátem, se sídlem Havlíčkův Brod, Horní 6, 

IČO: 46483071, na dobu neurčitou a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy.  

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

Usnesení č. 9/16/2021 bylo schváleno. 

 

14. Dotace na opravu kapličky  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s připravovaným dotačním titulem Ministerstva 

zemědělství Údržba a oprava sakrálních staveb.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z dotačního titulu Ministerstva zemědělství 

Údržba a oprava sakrálních staveb na opravu střechy u kapličky. Zastupitelstvo dále 

schvaluje požádat o vypracování a podání žádosti o dotaci Centrum společných služeb 

Svazku obcí Podoubraví.  

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

Usnesení č. 10/16/2021 bylo schváleno. 

 

15. Pečovatelská služba Chotěboř - žádost 

Zastupitelstvo projednalo žádost Pečovatelské služby Chotěboř o dar na provoz na rok 

2022. V současné době poskytuje služby 3 osobám v naší obci.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje dar Pečovatelské službě Chotěboř ve výši 15 000 Kč na provoz 

na rok 2022 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: Pavel Veselý, Vladimír Zvolánek, 

Bc. et Bc. Martina Krištofová Sobihardová 

Usnesení č. 11/16/2021 bylo schváleno. 

 

16. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti – kabelového vedení na pozemcích p. č. 152/65, 152/66, 683/1 v k. ú. 

Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV – 12- 

2022079/BV/01, Oudoleň, par. 152/21, KNN mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 

IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 24729035, a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy.  

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

Usnesení č. 12/16/2021 bylo schváleno. 

 

17. Dodatky ke smlouvám – vývoz odpadů  

Zastupitelstvo projednalo návrhy dodatků smluv, týkající se navýšení ceny za vývoz 

komunálního odpadu (popelnic), vývozu plastu, skla a nebezpečného odpadu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 
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a) Dodatek č. 6 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu mezi 

obcí a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, 

Praha 10, IČO: 49356089, provozovna Žďár nad Sázavou, a pověřuje starostku 

podpisem dodatku. 

b) Dodatek č. 2 ke smlouvě o díle, uzavřené dne 13. 8. 2007, mezi obcí a firmou 

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, Praha 10, 

IČO: 49356089, provozovna Žďár nad Sázavou, a pověřuje starostku podpisem 

dodatku.  

c) Dodatek č. 20 ke smlouvě ze dne 2. 11. 1994 uzavřené s Miloslav Odvárka 

ODAS na zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu mezi obcí a firmou 

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, Praha 10, 

IČO: 49356089, provozovna Žďár nad Sázavou, a pověřuje starostku podpisem 

dodatku. 

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

Usnesení č. 13/16/2021 bylo schváleno. 

 

18. Žádost TJ Sokol Oudoleň 

Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Oudoleň o nákup nového koberce do herny 

stolního tenisu – poloviny chodby v I. patře kulturního domu,  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 6 tis. Kč na zakoupení nového koberce do herny 

stolního tenisu – poloviny chodby v I. patře kulturního domu.  

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

Usnesení č. 14/16/2021 bylo schváleno. 

 

19. Zpráva finančního výboru  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření obce dne 

7. 12. 2021. Finanční výbor při kontrole neshledal chyby a nedostatky.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

20. 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.  

 

21. Rozpočtové opatření č. 8/2021 a č. 9/2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 8/2021. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 102 928,10 Kč (nejvyšší příjem činí dotace na projekt 

Elektroinstalace v KD z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 100 000 Kč) a 

na straně výdajů byl rozpočet navýšen o 55 613,50 Kč (nejvyšší výdaj činí příspěvek 

ZŠ a MŠ Oudoleň na nákup podlahové krytiny ve výši 36 662,50 Kč).   

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 9/2021. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů ponížen o 839 721,93 Kč a na straně výdajů byl ponížen 

o 5 144 334,34 Kč.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2021. 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2021. 

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



6 

 

Usnesení č. 15/16/2021 bylo schváleno. 

 

22. Inventarizace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Plánem inventur roku 2021. Předsedové a členové 

inventarizačních komisí byli proškoleni k zajištění inventarizace a způsobu jeho 

provádění.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

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

Era   1 237 173,01 

ČSOB a. s.   5 716 055,01 

Česká spořitelna a. s.      749 038,45 

Česká národní banka   1 434 452,09 

Celkem   9 136 718,56 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

24. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2022 

Zastupitelstvo projednalo rozpočet Základní školy a Mateřské školy Oudoleň na rok 

2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Oudoleň na rok 2022. 

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

Usnesení č. 16/16/2021 bylo schváleno. 

 

25. Rozpočet Obce Oudoleň na rok 2022 

Zastupitelstvo projednalo rozpočet obce na rok 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Oudoleň na rok 2022 jako vyrovnaný s příjmy a 

výdaji ve výši 15 251 321 Kč.  

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

Usnesení č. 17/16/2021 bylo schváleno. 

 

26. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− se žádostí Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina. 

− se zápisem ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví. 

− s informací, že obecní ples se v současné situaci nebude konat. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 19. 1. 2022 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20.23 hodin. 



7 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 8/2021 

4) Rozpočtové opatření č. 9/2021 

 
 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 12. 2021 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 8. 12. 2021 

 

 

              ..............................................   dne 8. 12. 2021 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 8. 12. 2021 

 

 

 

 

Razítko obce: 


