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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 31. 8. 2021 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.15 

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 Pavlínu Blažkovou a Pavla Veselého, 

zapisovatelkou zápisu Mgr. Annu Janáčkovou. 

 

 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. Směnná smlouva 

4. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 

5. Akce: I/34 Jitkov – Ždírec nad Doubravou  

6. Různé  

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

Usnesení č. 1/12/2021 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Směnná smlouva 

Zastupitelstvo projednalo návrh směnné smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p. č. 683/33, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 332 m2, p. č. 683/34, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 257 m2 a pozemku p. č. 722/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 

17 m2 v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví obce za pozemek p. č. 432/11, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 606 m2 v k. ú. Oudoleň a pověřuje starostku podpisem směnné 

smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: Mgr. Vladimíra Stehnová 

Usnesení č. 2/12/2021 bylo schváleno. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s Dohodou o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 

venkova ČR mezi obcí a Státním zemědělským intervenčním fondem, regionální odbor 

Brno. Předmětem dohody je poskytnutí dotace v rámci projektu Kulturní život v obci 

ve výši 106 656 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 

mezi obcí a Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00 

Hlavní město Praha – Nové Město, Regionální odbor Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno, 

vydanou na základě žádosti č. 21/007/19210/563/145/000079 – název projektu Kulturní 

život v obci a pověřuje starostku podpisem dohody.  

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

Usnesení č. 3/12/2021 bylo schváleno. 

 

5. Akce: I/34 Jitkov – Ždírec nad Doubravou 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí firmy BLAHOPROJEKT, s. r. o., České 

Budějovice, o vyjádření a souhlas s vydáním stavebního povolení k akci I/34 – Ždírec 

nad Doubravou DSP, VD-ZDS, AD. V rámci této akce bude opravena stávající silnice 

I/34 v úseku od propustku na Jitkovském potoce u Jitkova až po okružní křižovatku 

ve Ždírci nad Doubravou.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s realizací a vydáním stavebního povolení k akci I/34 Jitkov – 

Ždírec nad Doubravou, DSP, VB-ZDS, AD. 

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

Usnesení č. 4/12/2021 bylo schváleno. 

 

6. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s průběhem výstavby chodníků 

− s průběhem přípravy akce v Březině ke kolaudaci 

− se započetím projektu v Olšinách 

− s informacemi k opravě požární nádrže - začátek prací v polovině září 

− se změnou zástupce na Podoubravském víceboji: Mgr. Blanku Zvolánkovou nahradí 

Mgr. Vladimíra Stehnová 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 15. 9. 2021 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.53 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 
 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 8. 2021 
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Ověřovatelé:    ..............................................   dne 31. 8. 2021 

 

 

              ..............................................   dne 31. 8. 2021 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 31. 8. 2021 

 

 

 

 

Razítko obce: 


