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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 19. 1. 2022 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.12 

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 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Pavla Veselého a Václava Augustina, 

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. Žádost o povolení pokácení stromů 

4. Žádost o pronájem kulturního domu 

5. Směna pozemků 

6. SDH - dotační program: Klubovny 

7. TJ Sokol - dotační program: Klubovny 

8. Obnova venkova Vysočiny 2022 

9. Změna územního plánu 

10. Veřejná zeleň 

11. Oslava výročí obce 

12. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

13. Různé  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/1/2022 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. 

 

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

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání se zástupcem firmy, která v naší obci 

pronajímá nemovitosti čp. 104 a čp. 151 a advokátem JUDr. Lubomírem Málkem, 

Havlíčkův Brod. Do současné doby se nepodařilo sjednat termín schůzky.  
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Další usnesení jsou průběžně plněna.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Žádost o pokácení stromů  

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 

Praha 4, o povolení pokácení 19 ks stromů na pozemku p. č. 701 v k. ú. Oudoleň v rámci 

realizace opravy silnice I/34 v úseku Jitkov – Ždírec nad Doubravou, které se nacházejí 

z bezpečnostního hlediska příliš blízko koruny silnice a tvoří tak nebezpečnou překážku 

silničního provozu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení.  

 

4. Žádost o pronájem kulturního domu  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s předběžnou žádostí SDH Ždírec nad Doubravou o 

pronájem kulturního domu za účelem pořádání soutěže pro mladé hasiče s hasičskou 

tématikou dne 5. 3. 2022. Soutěže by se zúčastnilo cca 9 sborů.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje při příznivé epidemiologické situaci pronájem kulturního 

domu Sboru dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou dne 5. 3. 2022 za účelem 

pořádání soutěže pro mladé hasiče, výše pronájmu činí 4 840 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/1/2022 bylo schváleno. 

 

5. Směna pozemků  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem v návaznosti na schválenou směnu pozemků 

p. č. 647 a p. č. 160/27, p. č. 160/49 v k. ú. Oudoleň. Vzhledem k chybě operátu žadatel 

navrhuje vyhotovení geometrického plánu na vymezení rozsahu věcného břemene včetně 

přejezdu po mostku pro obec.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

6. SDH - dotační program: Klubovny 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem SDH Oudoleň o opravu hasičské klubovny 

v rámci programu Kraje Vysočina Sportoviště, klubovny a táborové základny 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje opravu hasičské klubovny. O dotaci na tuto akci bude žádat 

Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň z programu Kraje Vysočina Sportoviště, klubovny 

a táborové základny 2022.  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/1/2022 bylo schváleno. 

 

7. TJ Sokol - dotační program: Klubovny 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem TJ Sokol Oudoleň na pořízení sportovního 

vybavení v rámci programu Kraje Vysočina Sportoviště, klubovny a táborové základny 

2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pořízení sportovního vybavení pro činnost TJ Sokol Oudoleň 

z programu Kraje Vysočina Sportoviště, klubovny a táborové základny 2022. O tuto 

dotaci bude žádat TJ Sokol Oudoleň. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/1/2022 bylo schváleno. 
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8. Obnova venkova Vysočiny 2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem Obnova venkova Vysočiny pro rok 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2022 

na opravu sociálního zařízení v kulturním domě.  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/1/2022 bylo schváleno. 

 

9. Změna územního plánu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Změnou č. 2 Územního plánu Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

10. Veřejná zeleň 

Zastupitelstvo projednalo údržbu a obnovu zeleně v obci.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

11. Oslava výročí obce 

Zastupitelstvo projednalo organizaci oslav 625. výročí obce a 60. výročí otevření 

kulturního domu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Kraje Vysočina Bavíme se na 

Vysočině 2022 na oslavy 625. výročí obce a 60. výročí otevření kulturního domu. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/1/2022 bylo schváleno. 

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

Poštovní spořitelna   1 227 732,62 

ČSOB a. s.   5 366 989,02 

Česká spořitelna a. s.      704 669,80 

Česká národní banka   1 675 782,22 

Celkem   8 975 173,66 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

13. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s odpovědí Kraje Vysočina na žádost obce o úpravu autobusového spoje – 

z ekonomických a provozních důvodů kraj o úpravě neuvažuje.  

− s informacemi k akci Čistá Vysočina – termín akce: pátek 22. 4. 2022. 

− se zapůjčením předsálí kulturního domu SDH Oudoleň pro zázemí účastníků 

Masopustního průvodu dne 26. 2. 2022. 

− s informacemi ohledně kolaudace projektu v Olšinách, kolaudace v Březině, projektu 

Vodovod Čtvrtě, přípravy projektu kanalizace a nových stavebních parcel. 
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− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 23. 2. 2022 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20.17 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

 
 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 1. 2022 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 19. 1. 2022 

 

 

              ..............................................   dne 19. 1. 2022 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 19. 1. 2022 

 

 

 

Razítko obce: 


