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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 16. 6. 2021 

 

 

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

v 18.09 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. Vladimíru Stehnovou 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. Provoz kulturního domu 

4. Záměr směny majetku obce č. 6/2021 

5. Záměr výpůjčky majetku obce č. 7/2021 

6. Záměr směny majetku obce č. 8/2021 

7. Program: Stavby ve vodním hospodářství 2021 

8. Program: Obnova venkova Vysočiny 2021 

9. Zpráva kontrolního výboru 

10. Zpráva finančního výboru 

11. Závěrečný účet obce 

12. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 

13. Rozpočtové opatření č. 2/2021 

14. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

15. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu 

16. Žádost o povolení hostování na pouti 2022 

17. Regulace hlučných činností 

18. Požární nádrž 

19. Různé  

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

Usnesení č. 1/8/2021 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení – bod č. 11 – zasedání 19. 5. 2021 - Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně 
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Zastupitelstvo bere na vědomí návrh na umístění školní kuchyně a jídelny do budovy 

školy do prostor obecního úřadu a přemístění obecního úřadu zpět do kulturního domu.  

Návrh prověřila firma TeS, spol. s r. o. Chotěboř. Bude zadáno vypracování orientačního 

rozpočtu rekonstrukce kuchyně v kulturním domě a umístění obecního úřadu včetně 

zasedací místnosti v prostorách kulturního domu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Provoz kulturního domu 

Zastupitelstvo projednalo provoz kulturního domu a jeho úklid. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4. Záměr směny majetku obce č. 6/2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se směnou pozemku p. č. 683/33 o výměře 332 m2 

(odděleného od pozemku p. č. 683/18, ostatní plocha, ostatní komunikace), pozemku 

p. č. 683/34 o výměře 257 m2 (odděleného od pozemku p. č. 683/18, ostatní plocha, 

ostatní komunikace), a  pozemku p. č. 722/2 o výměře 17 m2 (odděleného od pozemku 

p. č. 722, ostatní plocha, ostatní komunikace), ve vlastnictví obce za pozemek p. č. 432/11 

o výměře 606 m2 (odděleného od pozemku p. č. 432/4 o výměře 90 m2, trvalý trávní 

porost, a pozemku p. č. 432/5 o výměře 516 m2, trvalý trávní porost). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

5. Záměr výpůjčky majetku obce č. 7/2021 

Zastupitelstvo projednalo záměr výpůjčky části pozemku p. č. 42/3 o výměře 0,68 m2, 

ostatní plocha, jiná plocha, firmě Zásilkovna s. r. o.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 42/3 o výměře 0,68 m2, ostatní 

plocha, jiná plocha, firmě Zásilkovna s. r. o., Lihovarská 1060/12, Libeň, Praha 9, 

IČO: 28408306, za účelem umístění Z-BOXu. Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy 

pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy.    

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

Usnesení č. 2/8/2021 bylo schváleno. 

 

6. Záměr směny majetku obce č. 8/2021 

Zastupitelstvo projednalo směnu části pozemku p. č. 648/195 o výměře 25 m2, 

ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 648/25 o výměře 6 m2, část pozemku 

p. č. 648/135 o výměře 1 m2, a část pozemku p. č. st. 49 o výměře 2 m2. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku p. č. 648/195 o výměře 25 m2, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 648/25 o výměře 

6 m2, zahrada, část pozemku p. č. 648/135 o výměře 1 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 

a část pozemku p. č. st. 49 o výměře 2 m2, zastavená plocha. 

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

Usnesení č. 3/8/2021 bylo schváleno. 

 

7. Program: Stavby ve vodním hospodářství 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí a 

Krajem Vysočina. Obsahem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 743 827 Kč na projekt 

„Oudoleň – rekonstrukce a přístavba vodojemu Olšiny“ 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace FV02802.0006 mezi obcí a 

Krajem Vysočina a a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 4/8/2021 bylo schváleno. 

 

8. Program: Obnova venkova Vysočiny 2021 

Zastupitelstvo projednalo požádat o dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 

na projekt „Elektroinstalace v kulturním domě“. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2021 

na projekt „Elektroinstalace v kulturním domě“.  

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

Usnesení č. 5/8/2021 bylo schváleno. 

 

9. Zpráva kontrolního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem ze zasedání kontrolního výboru dne 

2. 6. 2021. Kontrolní výbor nemá v současné době žádné připomínky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

10. Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření obce dne 

9. 6. 2021. Finanční výbor při kontrole neshledal chyby a nedostatky.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

11. Závěrečný účet obce 

Zastupitelstvo projednalo Návrh Závěrečného účtu za rok 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Obce Oudoleň za rok 2020 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku 

za rok 2020. 

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

Usnesení č. 6/8/2021 bylo schváleno. 

 

12. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o schválení 

účetní závěrky za rok 2020.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 

za rok 2020. 

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

Usnesení č. 7/8/2021 bylo schváleno. 

 

13. Rozpočtové opatření č. 2/2021 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 2/2021. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 85 245 Kč – finanční příspěvek na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity v lesích.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

Era   1 139 740,02 

ČSOB a. s.   4 970 762,94 

Česká spořitelna a. s.      704 469,84 

Česká národní banka   1 651 764,81 

Celkem   8 466 737,61 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

15. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu 

Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu mezi 

podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí. Obsahem dodatku 

je navýšení pachtovného z lesních pozemků na 43 % z tržeb za vlastní dříví v peněžním 

plnění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude vyvěšen záměr.  

 

16. Žádost o povolení hostování na pouti 2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o povolení hostování na pouti v roce 2022 

za stejných podmínek jako v tomto roce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje hostování žadatelky na pouti v roce 2022 za stejných podmínek 

jako v roce 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

Usnesení č. 8/8/2021 bylo schváleno. 

 

17. Regulace hlučných činností 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o projednání zákazu sečení trávy a řezání dřeva 

v neděli a o svátcích.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

18. Požární nádrž 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi ohledně stavebního povolení 

na rekonstrukci požární nádrže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, cenovou nabídku 

na projekt „Požární nádrž Oudoleň“, kterou předložila firma JaTo stav, s. r. o., 
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Moravany, IČO: 29352789, ve výši 2 494 659 Kč vč. DPH a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy o dílo.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: Mgr. Blanka Zvolánková 

Usnesení č. 9/8/2021 bylo schváleno. 

 

19. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s informacemi ohledně rekonstrukce vrtu v Březině 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 18. 8. 2021 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20.30 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 2/2021 

 
 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 6. 2021 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 16. 6. 2021 

 

 

              ..............................................   dne 16. 6. 2021 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 16. 6. 2021 

 

 

 

 

Razítko obce: 


