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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 17. 3. 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 Bc. Petra Zvolánka 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. Příjezdová komunikace ke stavebním parcelám 

4. Záměr směny majetku obce č. 2/2021 

5. Záměr směny majetku obce č. 3/2021 

6. Výběrové řízení – chodníky 

7. Bytový dům čp. 120 

8. Směna pozemků 

9. Obecní kronika 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Různé  

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

Usnesení č. 1/4/2021 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení - bod č. 3 – zasedání 17. 2. 2021 – žádost o prodej pozemku 

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 žadatelé pronajatý od obce do 11. 6. 

2021. Pronájem je bez úplaty, za podmínky pronájmu části pozemku p. č. st. 49 v k. ú. 

Oudoleň obci. Žádost byla projednána na místě samém, bude provedeno zaměření 

pozemků. 

 

Usnesení č. 3/2/2021: 

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. Bylo vypsáno výběrové řízení.  
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Usnesení č. 4/3/2021: 

Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci požární 

nádrže za cenu 22 tis. Kč bez DPH firmou JaTo stav s. r. o., Moravany. Firma 

projektovou dokumentaci zpracovává, bude vypsáno výběrové řízení. 

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 
3. Příjezdová komunikace ke stavebním parcelám 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním s vlastníky pozemků sousedících 

s příjezdovou komunikací ke stavebním parcelám.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4. Záměr směny majetku obce č. 2/2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny spoluvlastnického podílu obce   

Oudoleň ve výši 15/710 k pozemku parc. č. 21/8 o výměře 527 m2 (ostatní plocha) 

odděleného geom. plánem č.  268 - 1267/2020 od pozemku p.  č. 21/1 v k. ú. Staré 

Ransko, pozemku parc. č. st. 268 o výměře 654 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně 

stavby č. ev. 51 (stavba občanského vybavení) v k. ú. Staré Ransko a pozemku parc. č. 

743/3 o výměře 101 m2 (vodní plocha) v k. ú. Hodíškov za pozemek včetně trvalých 

lesních porostů parc. č. 442 o výměře 384 m2 (lesní pozemek), pozemek parc. č. 458 o 

výměře 32 654 m2 (lesní pozemek) a pozemek parc. č. 461 o výměře 29 306 m2 (lesní 

pozemek) v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou. 

Návrh usnesení: 

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

k pozemku parc. č. 21/8 o výměře 527 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Staré Ransko, pozemku 

parc. č. st. 268 o výměře 654 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby č. ev. 51 

(stavba občanského vybavení) v k. ú. Staré Ransko a pozemku parc. č. 743/3 o výměře 

101 m2 (vodní plocha) v k. ú. Hodíškov za pozemek včetně trvalých lesních porostů 

parc. č. 442 o výměře 384 m2 (lesní pozemek), pozemek parc. č. 458 o výměře 32 654 m2 

(lesní pozemek) a pozemek parc. č. 461 o výměře 29 306 m2 (lesní pozemek) v k. ú. 

Budeč u Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 

Přibyslav. 

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

Usnesení č. 2/4/2021 bylo schváleno. 

 

5. Záměr směny majetku obce č. 3/2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny části pozemku p. č. 753 a části 

pozemku p. č. 648/45 o výměře cca 126 m2 v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví obce Oudoleň 

za část pozemku p. č. 648/48 o výměře cca 126 m2 v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví 

společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a. s.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku p. č. 753 a části pozemku p. č. 648/45 

o výměře cca 126 m2 v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví obce Oudoleň za část pozemku p. č. 

648/48 o výměře cca 126 m2 v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví společnosti Havlíčkova 

Borová zemědělská a. s. Směna pozemků se uskuteční bez doplatku. Náklady 

na geometrické zaměření a zápis smlouvy do katastru nemovitostí budou hrazeny 

účastníky smlouvy ve stejné výši.  

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

Usnesení č. 3/4/2021 bylo schváleno. 
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6. Výběrové řízení – chodníky 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o posouzení obálek s nabídkami. 

Výběrového řízení na projekt „Obec Oudoleň – novostavba chodníku podél silnice 

III/3509“ se zúčastnily 3 firmy:  

Název společnosti, IČO                    nabídková cena v Kč vč. DPH 

1. Karel Bílek, Sobíňov 235, Sobíňov, IČO: 71570195 1 003 432,-  

2. Martin Štěpánek, Chrudimská 57, Ždírec n/D., IČO: 49978454    999 188,- 

3. Jan Matějka, Hamerská 381, Ždírec n/D., IČO: 13211331     982 659,- 

Hodnotící komise doporučila firmu Jan Matějka, Hamerská 381, Ždírec n/D. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí cenové nabídky na projekt „Obec Oudoleň – novostavba 

chodníku podél silnice III/3509“. 

Zastupitelstvo schvaluje zadání uchazeči Jan Matějka, Hamerská 381, 582 63 Ždírec 

nad Doubravou, IČO: 13211331, a zároveň ukládá starostce podepsat smlouvu o dílo. 

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

Usnesení č. 4/4/2021 bylo schváleno. 

7. Bytový dům – čp. 120 

Dotační titul Ministerstva financí o předložení žádostí o dotaci z podprogramu Podpora 

výstavby a obnovy komunální infrastruktury byl vyhlášen. Žádost o dotaci je možné 

podat do 18. 4. 2021.Výše dotace 90 %.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z podprogramu Ministerstva financí Podpora 

výstavby a obnovy komunální infrastruktury na projekt: Sociální byty Oudoleň“.  

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

Usnesení č. 5/4/2021 bylo schváleno. 

 

8. Směna pozemků 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny části pozemku p. č. 651/1, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2 v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví obce Oudoleň 

za část pozemku p. č. 518/3, zahrada, o výměře 6 m2 v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví 

Jaroslava Součka, Zahradní 1498, Chotěboř.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude vyvěšen záměr směny. 

 

9. Obecní kronika 

Zastupitelstvo projednalo na základě zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, 

uzavření dohody o provedení práce na přípravu a zápis do kroniky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Mgr. Blankou Zvolánkovou, starostkou obce, dohodu 

o provedení práce na přípravu a provedení zápisu za rok 2020 do obecní kroniky.  

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

Usnesení č. 6/4/2021 bylo schváleno. 
 

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

Era   1 071 379,73 
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ČSOB a. s.   4 814 976,24 

Česká spořitelna a. s.      763 589,05 

Česká národní banka   1 263 086,71 

Celkem   7 913 031,73 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

11. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova – Živá obec v rámci 

MAS Havlíčkův kraj o. p. s. na nákup stanů, stolů a židlí, dataprojektoru a notebooku.  

− s posouzením záměru na změnu ve využití stáje chovu prasat v areálu Oudoleň na chov 

nosnic na podestýlce. 

− s informacemi ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví. 

− s jednáním se zástupci firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.  

− s Oznámením o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy 

na období 2021 – 2030. 

− s nabídkou projektových prací na akci: Oudoleň – vodovod v části Čtvrtě. 

− s informacemi z webináře s hejtmanem kraje ohledně očkování. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 31. 3. 2021 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.18 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 3. 2021 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 17. 3. 2021 

 

 

              ..............................................   dne 17. 3. 2021 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 17. 3. 2021 

 

 

 

 

Razítko obce: 


