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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 20. 4. 2022 

 

 

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 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Pavlínu Blažkovou a Bc. et Bc. Martinu 

Krištofovou Sobihardovou, 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. Záměr směny pozemků č. 2/2022 

4. Žádost o zatravnění pozemku 

5. Žádost o pronájem KD 

6. Smlouva o využití systému o nakládání s odpadem 

7. Smlouva o zajištění odděleného sběru komunálního odpadu 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

9. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

10. Různé  

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

Usnesení č. 1/4/2022 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. 

Proběhlo jednání se společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s. Havlíčkova Borová. 

Pozemky, které obec zakoupila, mají 5letou výpovědní lhůtu. Pro změnu výpovědní lhůty 

je nutné nejdříve vypovědět nájemní smlouvu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje výpověď nájemní smlouvy se společností Havlíčkova Borová 

zemědělská a. s., Pivovarská 162, Havlíčkova Borová, na pozemky p. č. 257/3, p. č. 258, 

p. č. 333/4, p. č. 338, p. č. 339, p. č. 343/4 a p. č. 690/2 v k. ú. Oudoleň.  

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

Usnesení č. 2/4/2022 bylo schváleno. 
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Další usnesení jsou průběžně plněna.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Záměr směny pozemků č. 2/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem geometrického plánu na vytýčení věcného 

břemene na pozemcích p. č. 160/36, p. č. 160/27, p. č. 160/73 a p. č. 160/49 v k. ú. 

Oudoleň.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků obce p. č. 160/27 o výměře 3 429 m2, trvalý 

trávní porost, a p. č. 160/49 o výměře 1 701 m2, trvalý trávní porost, v k. ú. Oudoleň 

za pozemek p. č. 647 o výměře 4 974 m2, trvalý trávní porost. Zastupitelstvo dále 

schvaluje na základě geometrického plánu č. 440 – 2/2022, vyhotoveného firmou Lenka 

Mášová – Geodezie, Bechyňovo náměstí 6, Přibyslav, věcné břemeno chůze a jízdy na 

pozemcích p. č. 160/27, p. č. 160/36, p. č. 160/49 a p. č. 160/73 v k. ú. Oudoleň. Náklady 

za vyhotovení geometrického plánu hradí druhý směňující, náklady za sepsání smlouvy 

hradí obec, náklady na zapsání smlouvy do katastru nemovitostí budou hrazeny 

napolovic, druhý směňující dále obci uhradí částku ve výši 4 680 Kč za rozdíl ve výměře 

pozemků (156 m2 á 30 Kč/m2). Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy.    

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

Usnesení č. 3/4/2022 bylo schváleno. 

 

4. Žádost o zatravnění pozemku 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o projednání zatravnění pozemku o výměře 

cca 1 ha nad domem čp. 103 se společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s., 

Havlíčkova Borová, z důvodu hrozby zaplavení domu i dalších nemovitostí v této oblasti.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Žádost byla předána společnosti Havlíčkova Borová 

zemědělská a. s., Havlíčkova Borová. 

 

5. Žádost o pronájem KD 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí tanečního kroužku SPV Krucemburk, Radka 

Horáková, o pronájem kulturního domu za účelem pořádání Taneční akademie v neděli 

15. 5. 2022.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu dne 15. 5. 2022 tanečnímu 

kroužku SPV Krucemburk, Radka Horáková, Na Diouse 52, Krucemburk, za účelem 

pořádání Taneční akademie, nájem činí 4 840 Kč.  

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

Usnesení č. 4/4/2022 bylo schváleno. 

 

6. Smlouva o využití systému o nakládání s odpadem 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o využití systému zavedeného obcí 

o nakládání s odpadem podobným komunálnímu odpadu mezi obcí a firmou 

KH RELAX s. r. o., Praha. Smlouva řeší úhradu za odpady (plasty, papír a sklo) 

vyprodukované občany ubytovanými v čp. 104 a čp. 151.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání 

s odpadem podobným komunálnímu odpadu mezi obcí a firmou KH RELAX s. r. o., 

Počernická 699/62, Praha 10 – Malešice, Praha 108, a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy.   

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

Usnesení č. 5/4/2022 bylo schváleno. 
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7. Smlouva o zajištění odděleného sběru komunálního odpadu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o zajištění odděleného sběru 

komunálního odpadu mezi obcí a firmou HBH odpady s. r. o., Havlíčkův Brod.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zajištění odděleného sběru komunálního odpadu 

mezi obcí a firmou HBH odpady s. r. o., Havířská 1124, Havlíčkův Brod, a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 6/4/2022 bylo schváleno. 

 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 1/2022. Tímto opatřením je 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 339 651 Kč (nejvyšší příjem činí 330 500 Kč, tj. daň 

z příjmu právnických osob za obec za rok 2021) a na straně výdajů o částku 343 235 Kč 

(nejvyšší výdaj činí částka 330 500 Kč, tj. daň z příjmu právnických osob za obec za rok 

2021). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

Poštovní spořitelna   1 351 057,03 

ČSOB a. s.   4 870 459,39 

Česká spořitelna a. s.   1 307 997,56 

Česká národní banka   1 459 772,17 

Celkem   8 989 286,15 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

10. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s průběhem prací na požární nádrži. 

− s průběhem ozelenění obce. Setkání zástupce firmy LUKA se zástupci obce a občany, 

spojené s procházkou obcí a určení míst vhodných k sázení, se uskuteční 16. 5. 2022 

od 17.00 hodin, sraz u kulturního domu. 

− s průběhem prací v Olšinách. 

− s průběhem výběrového řízení na pracovní pozici Technický pracovník, ze dvou 

přihlášených zájemců, byl na tuto pozici vybrán pan Michal Blažek. 

− s organizací oslav výročí. 

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

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

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 18. 5. 2022 v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.33 hodin. 



4 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

 
 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 4. 2022 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 20. 4. 2022 

 

 

              ..............................................   dne 20. 4. 2022 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 20. 4. 2022 

 

 

 

Razítko obce: 


