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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 19. 5. 2021 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 18.10 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 Václava Augustina, 

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 prodeje nebo směny majetku obce č. 5/2021 

4. Žádost o zpevnění a osvětlení cesty 

5. Žádost o změnu územního plánu 

6. Směnná smlouva 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

8. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI 

9. Výdejní box pro e-shopy 

10. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

11. Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny 

12. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

13. Různé  

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

Usnesení č. 1/7/2021 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

Dalšího jednání se zúčastnil Pavel Veselý. 

 

3. Záměr směny majetku obce č. 5/2021 

Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej nebo směnu pozemku p. č. 99/2, části pozemku 

p. č. 648/94 a části pozemku p. č. 95 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo neschvaluje prodej nebo směnu pozemku p. č. 99/2, zahrada, části 

pozemku p. č. 648/94, ostatní plocha, ostatní komunikace, a části pozemku p. č. 95, 

ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře cca 675 m2 v k. ú. 

Oudoleň. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: Pavel Veselý, Jaroslav Zvolánek 

Usnesení č. 2/7/2021 bylo schváleno. 

 

4. Žádost o zpevnění a osvětlení cesty 

Zastupitelstvo projednalo žádost o zpevnění a osvětlení cesty u hasičské klubovny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje provedení zpevnění a osvětlení cesty u hasičské klubovny.  

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

Usnesení č. 3/7/2021 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o změnu územního plánu 

Zastupitelstvo projednalo žádost o změnu územního plánu z důvodu výstavby skladovací 

haly na pozemcích p. č. 648/118 a p. č. 648/6 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje změnu územního plánu z důvodu výstavby skladovací haly na 

pozemcích p. č. 648/118 a p. č. 648/6 v k. ú. Oudoleň. Změna územního plánu bude 

doplněna do probíhající změny územního plánu a náklady na tuto změnu bude hradit 

žadatel.  

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

Usnesení č. 4/7/2021 bylo schváleno. 

 

6. Směnná smlouva 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem směnné smlouvy, týkající se nové místní 

komunikace u čp. 28. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude vyvěšen záměr směny. 

 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022079/VB/01, název stavby: Oudoleň, 

par. 152/21, KNN, mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín. Smlouva se týká přípojky 

k pozemku p. č. 152/21 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022079/VB/01, název stavby: Oudoleň, par. 152/21, 

KNN mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.  

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

Usnesení č. 5/7/2021 bylo schváleno. 

 

8. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI 

Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy č. 1548/B1/2021 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 mezi obcí a 

Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha, týkající se poskytnutí finančních 

prostředků na vybudování chodníku.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1548/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 mezi obcí a Státním 
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fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, Praha 9, týkající se poskytnutí 

finančních prostředků na akci: Obec Oudoleň - novostavba chodníku podél silnice 

III/3509“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 6/7/2021 bylo schváleno. 

 

9. Výdejní box pro e-shopy 

Zastupitelstvo projednalo možnost umístění výdejního boxu pro e-shopy v obci.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje umístění výdejního boxu Zásilkovny s. r. o., Lihovarská 

1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, u kulturního domu.  

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

Usnesení č. 7/7/2021 bylo schváleno. 

 

10. Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 1/2021. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 105 529,30 Kč (nejvyšší příjem činí částka 

67 349 Kč – pojistná náhrada za herní prvek) a na straně výdajů o 67 348,60 Kč (nový 

herní prvek).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

11. Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem člena zastupitelstva na umístění školní 

kuchyně a jídelny do budovy školy do prostor obecního úřadu a přemístění obecního 

úřadu zpět do kulturního domu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

Era   1 138 890,73 

ČSOB a. s.   4 745 683,35 

Česká spořitelna a. s.      726 536,90 

Česká národní banka   1 566 530,61 

Celkem   8 177 641,59 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

13. Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s preventivním projektem „Víš, co dělat, když…?“ 

− se zaregistrováním žádosti o dotaci z MAS Havlíčkův kraj o. p. s.  

− se žádostí o finanční sponzorský dar na klubovou činnost Jihlavského spolku 

neslyšících.  

− s organizací Pouťového posezení.  

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 16. 6. 2021 v 18.00 hodin.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20.14 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 
 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 5. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 19. 5. 2021 

 

 

              ..............................................   dne 19. 5. 2021 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 19. 5. 2021 

 

 

 

 

Razítko obce: 


