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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 23. 3. 2022 

 

 

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 Pavla Veselého 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. Záměr koupě a prodeje pozemků č. 1/2022 

4. Zpráva finančního výboru 

5. Žádost o dar a o dotaci 

6. Dotační program Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022 

7. Vodovod Čtvrtě 

8. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

9. Různé  

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

Usnesení č. 1/3/2022 bylo schváleno. 

 

2. Kontrola usnesení 

Usnesení – bod č. 4 – zasedání 10. 11. 2021 - Záměr pronájmu č. 12/2021 

Obec bude žádat o sepsání smlouvy nové s výpovědní lhůtou 3 roky. 

Probíhá jednání se společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s.  

 

Usnesení – bod č. 12 – zasedání 8. 12. 2021 - Místní poplatek z pobytu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem schůzky dne 17. 3. 2022 mezi zástupci obce, 

právníkem a zástupcem firmy, která v naší obci pronajímá nemovitosti čp. 104 a čp. 151.  

 

Usnesení č. 2/2/2022 

Zastupitelstvo schvaluje vyhotovení geometrického plánu dle návrhu na vymezení 

věcného břemene včetně přejezdu po mostku.  
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Byl vyvěšen nový záměr směny pozemků. Směna pozemků a vymezení věcného břemene 

bude projednáno po vyhotovení geometrického plánu.  

 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Záměr koupě a prodeje pozemků č. 1/2022 

Zastupitelstvo projednalo záměr koupě a prodeje pozemků v podílovém spoluvlastnictví 

obcí Lesního družstva obcí Přibyslav.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej spoluvlastnického podílu obce Oudoleň ve výši 15/710 

pozemku p. č. 21/9 o výměře 1 465 m2, ostatní plocha, a pozemku p. č. 412/26 o výměře 

105 m2, lesní pozemek, v k. ú. Staré Ransko a koupi spoluvlastnického podílu obce 

Oudoleň ve výši 15/710 pozemku p. č. 819/4 o výměře 7 m2, lesní pozemek, pozemku 

p. č. 819/5 o výměře 362 m2, lesní pozemek, pozemku p. č. 830 o výměře 1 369 m2, trvalý 

trávní porost, pozemku p. č. 841/28 o výměře 2 147 m2, trvalý trávní porost, a pozemku 

p. č. 938/24 o výměře 493 m2, vodní plocha, v k. ú. Ždírec nad Doubravou, a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 2/3/2022 bylo schváleno. 

 

4. Žádost o dar a o dotaci 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí: 

- o finanční dar na Dětský karneval. 

- o finanční dar na podporu Linky bezpečí, z. s.  

- o poskytnutí dotace na šachový turnaj pro žáky I. stupně škol v okresu Havlíčkův Brod.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 1 000 Kč na Dětský karneval, 

finanční dar ve výši 3 000 Kč na podporu Linky bezpečí, z. s., a dotaci ve výši 3 000 Kč 

na pořádání tradičního šachového turnaje pro žáky I. stupně škol z okresu Havlíčkův 

Brod.  

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

Usnesení č. 3/3/2022 bylo schváleno. 

 

5. Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření obce dne 

15. 3. 2022. Finanční výbor při kontrole neshledal chyby a nedostatky.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

6. Dotační program Projektová příprava ve vodním hospodářství 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním programem Kraje Vysočina Projektová 

příprava ve vodním hospodářství 2022. Zastupitelstvo projednalo možnost požádat 

o dotaci z Podprogramu B: Odvádění a čištění odpadních vod na projekt projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí pro kanalizaci a ČOV.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z dotačního programu Kraje Vysočina 

„Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022, Podprogram B: Odvádění a čištění 

odpadních vod“ na projekt projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro 

kanalizaci a ČOV Oudoleň. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0  
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Usnesení č. 4/3/2022 bylo schváleno. 

 

7. Vodovod Čtvrtě 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na vybudování nového hlavního vedení.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o stavební povolení na projekt: „Oudoleň – vodovod 

v místní části Čtvrtě“.  

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

Usnesení č. 5/3/2022 bylo schváleno. 

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

Poštovní spořitelna   1 347 361,16 

ČSOB a. s.   5 074 971,81 

Česká spořitelna a. s.   1 321 763,25 

Česká národní banka   1 328 455,40 

Celkem   9 072 551,62 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

9. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s průběhem jednání ohledně připomínek a požadavků k zasíťování stavebních 

pozemků. 

− s průběhem jednání ohledně ubytování cizinců. 

− s průběhem stavebních prací na požární nádrži. 

− s průběhem ozelenění obce. 

− s organizací oslav výročí obce - setkání se zástupci spolků se bude konat 5. 4. 2022 

v 18.00 hodin. 

− s organizací akce Čistá Vysočina 2022 v pátek 22. 4. 2022.  

− s organizací Posezení se seniory v pátek 29. 4. 2022 v 17.00 hodin. 

− s termínem konání zájezdu na muzikál Tři mušketýři v sobotu 7. 5. 2022. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 20. 4. 2022 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.31 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
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Zápis byl vyhotoven dne: 23. 3. 2022 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 23. 3. 2022 

 

 

              ..............................................   dne 23. 3. 2022 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 23. 3. 2022 

 

 

 

Razítko obce: 


