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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 1. 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 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Mgr. Vladimíru Stehnovou 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. Směrnice 

4. Záměr směny majetku obce č. 2/2021 

5. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

6. Koupaliště 

7. Různé  

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

Usnesení č. 1/3/2021 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení - bod č. 3 – zasedání 1. 3. 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 nájemci 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 bude projednána na místě samém.  

Usnesení č. 2/2/2021: 

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. Výběrové řízení bylo zrušeno.  

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.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo stanovuje komisi pro výběrové řízení na rekonstrukci rezervoáru 

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

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

Usnesení č. 2/3/2021 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/2/2021: 

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

poplatku z pobytu. Vyhláška nabývá účinnosti 5. 3. 2021. Vyhláška byla vyvěšena na 

úřední desce.  

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 
3. Směrnice 

Zastupitelstvo projednalo znění vnitřní směrnice obce k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo zrušuje vnitřní Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

schválenou na zasedání zastupitelstva obce Oudoleň dne 15. 5. 2019 usnesením 

č. 6/6/2019, a to k datu 1. 3. 2021. 

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

Usnesení č. 3/3/2021 bylo schváleno. 

 

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 bere na vědomí.  

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

Era   1 065 982,73 

ČSOB a. s.   4 895 532,48 

Česká spořitelna a. s.      784 584,55 

Česká národní banka   1 263 086,71 

Celkem   8 009 186,47 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
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6. Koupaliště 

Zastupitelstvo projednalo návrh na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci požární 

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

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

Usnesení č. 4/3/2021 bylo schváleno. 

 

7. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s dotazem starosty obce Slavětín na možnost napojení Slavětína na čističku odpadních 

vod v Oudoleni. 

− s informací ohledně jednání s majiteli dotčených pozemků při realizaci komunikace 

k novým stavebním pozemkům nad koupalištěm. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 17. 3. 2021 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 3. 2021 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 1. 3. 2021 

 

 

              ..............................................   dne 1. 3. 2021 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 1. 3. 2021 

 

 

 

 

Razítko obce: 


