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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 15. 9. 2021 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.08 

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 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Bc. et Bc. Martinu Krištofovou 

Sobihardovou a Vladimíra Zvolánka, 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. Smlouva o zřízení věcného břemene 

4. Záměr pronájmu č. 10/2021 

5. Žádost o posouzení obecního pozemku 

6. Komunikační systém 

7. Rozpočtové opatření č. 5/2021 

8. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

9. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Oudoleň 

10. Různé  

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

Usnesení č. 1/13/2021 bylo schváleno. 

 

Dalšího jednání se zúčastnil Václav Augustin. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Oudoleň, 

GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem a Markem Doleželem, Slavětín. Obsahem smlouvy je 

zřízení věcného břemene plynárenského zařízení na pozemku p. č. 160/31 v k. ú. Oudoleň 

dle geometrického plánu č. 437-93/2021.  

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900103766/1/2021 

a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Zastupitelstvo stanovuje jednorázovou úplatu 

za zřízení věcného břemene ve výši 1 000 Kč.  

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

Usnesení č. 2/13/2021 bylo schváleno. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Záměr pronájmu č. 10/2021 

Zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu majetku obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

5. Žádost o posouzení využití obecního pozemku 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o posouzení zaměření pozemku obce 

p. č. 648/16 v k. ú. Oudoleň a jeho využití jako příjezdové cesty a k uložení vedení vody, 

elektřiny a případně kanalizace k pozemkům p. č. 107 a p. č. 108 v k. ú. Oudoleň 

z důvodu budoucího zasíťování těchto pozemků.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

6. Komunikační systém 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s komunikačním systémem Česká obec. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 5/2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 5/2021. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 32 976 Kč – nejvyšší příjem činí částka 31 000 Kč 

na úhradu nákladů na volby.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

Era   1 151 668,10 

ČSOB a. s.   5 183 903,41 

Česká spořitelna a. s.      640 603,43 

Česká národní banka   2 899 134,07 

Celkem   9 875 309,01 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

9. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Výroční zprávou Základní školy a Mateřské školy 

Oudoleň za rok 2020/2021. 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 

za školní rok 2020/2021. 

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

Usnesení č. 3/13/2021 bylo schváleno. 

 

10. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s průběhem Podoubravského víceboje. 

− s nabídkou ručně malované cyklomapy. 

− s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Krajem Vysočina za období 

od 1. 1. do 30. 6. 2021. Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

− s možností zabezpečení kulturního domu. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 20. 10. 2021 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.28 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 5/2021 

 
 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 9. 2021 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 15. 9. 2021 

 

 

              ..............................................   dne 15. 9. 2021 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 15. 9. 2021 

 

 

 

 

Razítko obce: 


