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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 18. 8. 2021 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.06 

hodin starostkou obce Mgr. Blankou Zvolánkovou (dále též jako „předsedající“). 

  

1. Zahájení 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala členku zastupitelstva 

Martinu Krištofovou Sobihardovou ke složení slibu. Před složením slibu ji upozornila, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 

budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Oudoleň a jejích občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky.“ a vyzvala Martinu Krištofovou Sobihardovou ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Členka zastupitelstva Martina Krištofová Sobihardová neodmítla složit slib ani nesložila 

slib s výhradou. Byla seznámena a podepsala Informaci o povinnosti mlčenlivosti členky 

Zastupitelstva obce Oudoleň. 

 

Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 

konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Bc. Petra Zvolánka a Václava Augustina, 

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. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

4. Směnná smlouva 

5. Smlouva o poskytnutí služeb 

6. Smlouva o spolupráci 

7. Smlouva o poskytování právních služeb 

8. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v základní škole 

9. Žádost o koupi pozemku 

10. Žádost o poskytnutí dotace 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
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12. Volba předsedy výboru pro rozvoj obce 

13. Kronika obce 

14. Podoubravský víceboj 

15. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

16. Žádost o pronájem obecního pozemku 

17. Různé  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/11/2021 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

Dodatečně bude zajištěn rozpočet na rekonstrukci školní jídelny. 

 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene mezi obcí a firmou EG.D, a. s., Brno. Obsahem smlouvy je zřízení věcného 

břemene umístění distribučního zařízení a kabelového vedení v rámci stavby „Suky, 

úprava DS NN sm. hájenka“ na pozemcích podílnických obcí Lesního družstva obcí 

Přibyslav v k. ú. Obyčtov, okres Žďár nad Sázavou. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. NM-001040017558/004-ELPR/22 o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/11/2021 bylo schváleno. 

 

4. Směnná smlouva 

Zastupitelstvo projednalo návrh směnné smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Připomínky k výstavbě polní cesty a požadavky 

pro úpravu směnné smlouvy budou projednány osobně na místě samém. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Smlouva o poskytnutí služeb 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o poskytnutí služeb na internetovém 

serveru www.fiedler-magr.cz a s předávacím protokolem k SIM kartě – dohodou 

o provozování mezi obcí mezi obcí a firmou FIEDLER AMS s. r. o., České Budějovice, 

obsahem smlouvy je zajištění sledování hladiny vody ve vodojemu Březina a následně 

i ve vodojemu Olšiny.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb na internetovém serveru 

www.fiedler.magr.cz č. A21020094 a Předávací protokol k SIM kartě – dohoda 

o provozování a pověřuje starostku podpisem smlouvy a předávacího protokolu.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/11/2021 bylo schváleno. 

 

6. Smlouva o spolupráci 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s oznámením firmy TextilEco a. s., Boskovice, o dalším 

umístění a vyvážení kontejneru na oděvy pouze za úplatu ve výši 1 200 Kč/ročně vč. 

DPH.  

Návrh usnesení: 

http://www.fiedler-magr.cz/
http://www.fiedler.magr.cz/
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Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke Smlouvě o spolupráci mezi obcí a firmou 

TextilEco a. s., Boskovice na umístění a vyvážení kontejneru na oděvy za úplatu ve výši 

1 200 Kč/rok vč. DPH a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/11/2021 bylo schváleno. 

 

7. Smlouva o poskytování právních služeb 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o poskytování právních služeb mezi 

obcí a JUDr. Lubomírem Málkem, Havlíčkův Brod.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb mezi obcí 

a JUDr. Lubomírem Málkem, Havlíčkův Brod, na dobu určitou do 31. 12. 2021 

a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/11/2021 bylo schváleno. 

 

8. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v základní škole 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 

o udělení výjimky z počtu žáků v základní škole pro školní rok 2021/2022.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje výjimku z počtu žáků v základní škole při Základní škole a 

Mateřské škole Oudoleň pro školní rok 2021/2022. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/11/2021 bylo schváleno. 

 

9. Žádost o koupi pozemku 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o koupi obecního pozemku p. č. 682 o výměře 

255 m2
 v k. ú. Oudoleň z důvodu přičlenění k vlastním nemovitostem (pozemek je 

obklopen pozemky, které jsou již ve vlastnictví otce a strýců žadatelky).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a v současné době neuvažuje o prodeji pozemku. 

 

10. Žádost o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o poskytnutí dotace na základě Pravidel Obce 

Oudoleň pro poskytování dotace pro výstavbu rodinného domu.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o poskytnutí dotace na výstavbu rodinného domu na 

pozemku p. č. 152/21 v k. ú. Oudoleň na základě Pravidel Obce Oudoleň pro 

poskytování dotace pro výstavbu rodinného domu.   

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7/11/2021 bylo schváleno. 

11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
Stav peněžních prostředků na účtech k 11. 8. 2021:  

Era   1 139 607,95 

ČSOB a. s.   5 128 391,66 

Česká spořitelna a. s.      682 374,36 
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Česká národní banka   2 868 145,67 

Celkem   9 818 519,64 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

12. Volba předsedy výboru pro rozvoj obce  

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedkyně výboru pro rozvoj obce Martinu 

Krištofovou Sobihardovou. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí předsedkyní výboru pro rozvoj obce Martinu Krištofovou 

Sobihardovou. Členové výboru pro rozvoj obce zůstávají. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8/11/2021 bylo schváleno. 

 

13. Kronika obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem do Kroniky obce za rok 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zápis do Kroniky obce za rok 2020.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 9/11/2018 bylo schváleno. 

 

14. Podoubravský víceboj 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s pozvánkou na oslavy 20 let Svazku obcí Podoubraví, 

jehož součástí je Podoubravský víceboj. Naši obec na této soutěži bude reprezentovat 

Mgr. Blanka Zvolánková, Bc. Petr Zvolánek a Vladimír Zvolánek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

15. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 4/2021, tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 200 518,46 Kč (nejvyšší příjem činí příjem za výkup 

dřeva ve výši 135 990 Kč).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

16. Žádost o pronájem  pozemku 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pronájem části obecního pozemku p. č. 686/3 

v k. ú. Oudoleň z důvodu údržby kolem vlastního pozemku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a proběhne osobní jednání. 

 

17. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s informacemi ze schůzky ohledně provozu v kulturním domě.  

− se záznamem z jednání v rámci akce I/34 Jitkov – Nové Ransko, TES. 

− s mobilní aplikací pro dálkové odečty vodoměrů. 

− s dotací SZIF z Programu rozvoje venkova ČR 

− s informacemi z probíhající výstavby chodníků 

− s informacemi o servisu sekačky 
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− s termínem zasedání zastupitelstva v úterý 31. 8. 2021 od 18.00 hodin a ve středu 

15. 9. 2021 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 21.00 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce 

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

4) Rozpočtové opatření č. 4/2021 

 
 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 8. 2021 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 18. 8. 2021 

 

 

              ..............................................   dne 18. 8. 2021 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 18. 8. 2021 

 

 

 

 

Razítko obce: 


