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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 7. 7. 2021 

 

 

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

v 18.01  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. Annu Janáčkovou a Pavlínu 

Blažkovou, 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. Program: Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021 

4. Záměr změny smlouvy pachtovní č. 9/2021 

5. Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2021 

7. Žádost o opravu zídky 

8. Různé  

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

Usnesení č. 1/10/2021 bylo schváleno. 

  
2. Kontrola usnesení 

Usnesení – bod č. 11 – zasedání 19. 5. 2021 - Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně 

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. 

Bude zadáno vypracování orientačního rozpočtu rekonstrukce kuchyně v kulturním 

domě a umístění obecního úřadu včetně zasedací místnosti v prostorách kulturního 

domu.  

Při dalších jednáních s projektanty bylo zjištěno, že určené prostory kulturního domu 

nejsou vhodné pro přemístění obecního úřadu. Dále bude řešena pouze rekonstrukce 

školní kuchyně v budově kulturního domu.  

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Program: Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021 
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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 111 000 Kč na projekt 

„Vodovod Čtvrtě“. Dále bylo seznámeno s informacemi ze schůzky zástupců obce, 

projektanta a občanů, bydlících na Čtvrtích.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ID FV02803.0006 mezi obcí a 

Krajem Vysočina a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 2/10/2021 bylo schváleno. 

 

4. Záměr změny smlouvy pachtovní č. 9/2021 

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 schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu mezi 

podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem 

v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018 a pověřuje starostku podpisem dodatku. 

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

Usnesení č. 3/10/2021 bylo schváleno. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Směrnicí pro nakládání s osobními údaji.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji.  

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

Usnesení č. 4/10/2021 bylo schváleno. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 3/2021. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 927 926 Kč (nejvyšší příjem činí část dotace od Kraje 

Vysočina na projekt „Oudoleň - rekonstrukce a přístavba vodojemu Olšiny“ ve výši 

669 444 Kč). Na straně výdajů byl rozpočet navýšen o 1 197 936 Kč (nejvyšší výdaj činí 

nákup pozemků).    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021. 

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

Usnesení č. 5/10/2021 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o opravu zídky 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o opravu zídky u čp. 72.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

8. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s průběhem kolaudačního řízení v Březině 

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
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Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.37 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 3/2021 

 
 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 7. 2021 

 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 7. 7. 2021 

 

 

              ..............................................   dne 7. 7. 2021 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 7. 7. 2021 

 

 

 

 

Razítko obce: 


