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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 28. 6. 2022 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.02 

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 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Pavlínu Blažkovou a Pavla Veselého, 

zapisovatelkou 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene - Olšiny 

5. Evidence odpadů a vážení popelnic 

6. Oprava komunikace 

7. Kaplička – výběrové řízení 

8. Vodovod Čtvrtě – výběrové řízení 

9. Pronajaté pozemky – výpověď 

10. Žádost o pronájem prostranství – pouť 2023 

11. Žádost o pronájem 

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

13. Realizace školní kuchyně 

14. Oplocení školní zahrady 

15. Zpráva kontrolního výboru 

16. Závěrečný účet obce 

17. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 

18. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

19. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

20. Různé  

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/6/2022 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení 
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Usnesení jsou průběžně plněna.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

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

břemene a dohody o umístění stavby. Návrh smlouvy se týká věcného břemene umístění, 

provozování a udržování kabelového vedení k čp. 124 na pozemcích obce p. č. 152/66 a 

p. č. 815 v k. ú. Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. „ČEZd_SoBS VB 26302/IV-12-2024039/Oudoleň, 

par.152/20,knn“  mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s. Děčín a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 2/6/2022 bylo schváleno. 

 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene - Olšiny 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene umístění 

elektrického vedení a vodovodního řádu k vodojemu v Olšinách.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 

sítě (elektrického vedení) na pozemku p. č. 363/5, p. č. 363/14 a p. č. 388/7 v k. ú. 

Oudoleň a věcného břemene služebnosti vodovodního řadu na pozemcích p. č. 363/14 

a p. č. 388/7 v k. ú. Oudoleň ve prospěch obce v rozsahu zakresleném v geometrickém 

plánu firmy GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod, číslo 436-1104/2022, a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy.   

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 3/6/2022 bylo schváleno. 

 

5. Evidence odpadů a vážení popelnic 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi firmy AVE CZ odpadové hospodářství 

s. r. o., Žďár nad Sázavou, k systému svozu a evidence odpadového hospodářství.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

6. Oprava komunikace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem firmy REACOM s. r. o., Třebíč na opravu 

komunikace Oudoleň – Slavětín.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

7. Kaplička – výběrové řízení 

Ministerstvo zemědělství, Praha schválilo dotaci na opravu střechy kapličky. Oprava 

střechy bude provedena na jaře příštího roku. Do konce roku bude provedeno výběrové 

řízení 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje výběrovou komisi pro výběrové řízení na akci: „Výměna 

střešní krytiny na kapličce v Oudoleni I. etapa“ ve složení: Mgr. Blanka Zvolánková, 

Pavel Veselý, Michal Blažek. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 4/6/2022 bylo schváleno. 
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8. Vodovod Čtvrtě – výběrové řízení 

Na základě návrhu místostarosty obce Bc. Petra Zvolánka zastupitelstvo jednalo o 

projektu „Oudoleň Čtvrtě – vodovodní řad + přípojky a zatrubnění dešťové kanalizace“. 

V současné době je na úřední desce zveřejněna Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – povolení 

k vodnímu dílu k tomuto projektu a dosud nenabyla právní moci.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje výběrovou komisi pro výběrové řízení na akci: „Oudoleň Čtvrtě 

– vodovodní řad + přípojky a zatrubnění dešťové kanalizace – I. část“ ve složení: 

Mgr. Blanka Zvolánková, Pavel Veselý, Bc. Petr Zvolánek, Václav Augustin. 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o provedení výběrového řízení Centrum společných 

služeb Svazku obcí Podoubraví. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 5/6/2022 bylo schváleno. 

 

9. Pronajaté pozemky - výpověď 

Na základě návrhu místostarosty obce Bc. Petra Zvolánka zastupitelstvo projednalo 

výpověď nájemní smlouvy se společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s., 

Havlíčkova Borová a následný pronájem pozemků s výpovědní lhůtou 3 roky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

10. Žádost o pronájem prostranství – pouť 2023 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pronájem veřejného prostranství na pouti 

v roce 2023 za stejných podmínek jako v tomto roce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem veřejného prostranství na pouti v roce 2023 za 

stejných podmínek jako v roce 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: Bc. et Bc. Martina Krištofová Sobihardová 

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/6/2022 bylo schváleno. 

 

11. Žádost o pronájem 

Zastupitelstvo projednalo žádost o prodloužení pronájmu budovy bez čp/če na pozemku 

p. č. st. 137 do 31. 12. 2022 z důvodu dlouhých dodacích lhůt stavebních prvků a 

materiálů.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o prodloužení pronájmu budovy bez čp/če na pozemku 

p. č. st. 137 do 31. 12. 2022.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: Václav Augustin, Bc. et Bc. Martina 

Krištofová Sobihardová 

Usnesení č. 7/6/2022 bylo schváleno. 

 

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

Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o udělení výjimky z počtu žáků 

v základní škole pro školní rok 2022/2023. Základní škola bude trojtřídní s 26 žáky, což 

je o 16 žáků méně, než stanoví vyhláška.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o udělení 

výjimky z počtu žáků pro školní rok 2022/2023 a schvaluje úhradu zvýšených výdajů 

na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou podle § 161 a § 162 školského 

zákona.  
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Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8/6/2022 bylo schváleno. 

 

13. Realizace školní kuchyně 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovým návrhem na rekonstrukci školní kuchyně.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu: Úprava kuchyně pro ZŠ a MŠ Oudoleň.   

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 9/6/2022 bylo schváleno. 

 

14. Oplocení školní zahrady 

Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na oplocení školní zahrady. Termín realizace: 

září – říjen 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

15. Zpráva kontrolního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem ze zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva obce Oudoleň konaného dne 23. 5. 2022. Kontrolní výbor nemá v současné 

době žádné připomínky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

16. Závěrečný účet obce 

Zastupitelstvo projednalo Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Obce Oudoleň za rok 2021 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku 

za rok 2021. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10/6/2022 bylo schváleno. 

 

17. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o schválení účetní závěrky 2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 

za rok 2021. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 11/6/2022 bylo schváleno. 

 

18. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 3/2022. Tímto opatřením 

bude rozpočet na straně příjmů navýšen o 10 886 Kč (navýšení položky - vyúčtování 

plynu ZŠ a MŠ Oudoleň) a na straně výdajů bude navýšen o částku 614 935 Kč (nejvyšší 

výdaj činí 509 293 Kč - vícepráce na požární nádrži).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 12/6/2022 bylo schváleno. 

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

Poštovní spořitelna   1 381 506,63 

ČSOB a. s.   3 849 596,79 

Česká spořitelna a. s.   1 246 455,50 

Česká národní banka   1 459 749, 77 

Celkem   7 937 308,69 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

20. Různé 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s protokolem Krajské hygienické stanice Kraje 

Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, o kontrole ZŠ a MŠ Oudoleň. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se záznamem z jednání ohledně opravy propustku nad 

Oudoleňským potokem na státní silnici č. I/34. Předpokládá se uzavírka jednoho 

jízdního pruhu, provoz bude řešen semaforem. Předpokládaný termín realizace je září 

– říjen 2022.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem výměny vodovodních kohoutů v úseku od 

čp. 92 po čp. 144. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z valné hromady MAS Havlíčkův 

kraj o. p. s.     

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s termínem zasedání zastupitelstva dne 17. 8. 2022 

v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20.42 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 3/2022 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 6. 2022 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 28. 6. 2022 

 

 

              ..............................................   dne 28. 6. 2022 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 28. 6. 2022 

 

 

 

Razítko obce: 


