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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 17. 8. 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 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Vladimíra Zvolánka a Mgr. Vladimíru 

Stehnovou, zapisovatelkou Mgr. Annu Janáčkovou.  

 

 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 vyjádření 

4. Zrušení věcného břemene 

5. Záměr směny majetku č. 6/2022 

6. Výpověď z pronájmu pozemků 

7. Vodovod Čtvrtě 

8. Oplocení školní zahrady 

9. Výstavba veřejného osvětlení v části obce 

10. Obecní kronika – zápis za rok 2021 

11. Zpráva finančního výboru 

12. Oprava hasičské klubovny 

13. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

14. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

15. Vestavba podkroví ZŠ a MŠ – žádost o prodloužení termínu 

16. Různé  

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

Usnesení č. 1/7/2022 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Žádost o vyjádření 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o vyjádření k podmínkám předání budovy bez 

čp./če nacházející se na pozemku p. č. st. 137 v k. ú. Oudoleň z důvodu zhodnocení 

stavby. Žádost byla projednána na místě samém. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje podmínky předání budovy bez čp/če nacházející se na pozemku 

p. č. st. 137 v k. ú. Oudoleň a pověřuje starostku podpisem dodatku k nájemní smlouvě.  

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: Bc. et Bc. Martina Krištofová Sobihardová 

Zdrželi se: Pavlína Blažková 

Usnesení č. 2/7/2022 bylo schváleno. 

 

4. Zrušení věcného břemene 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací Katastrálního úřadu pro Vysočinu, pracoviště 

Havlíčkův Brod, týkající se věcného břemene k pozemku p. č. 160/36 v k. ú. Oudoleň 

ve vlastnictví obce. Protože nelze zřídit věcné břemeno k vlastnímu pozemku bude vzat 

zpět návrh na vklad k tomuto pozemku.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s provedeným zpětvzetím návrhu na vklad věcného břemene 

chůze a jízdy na pozemku p. č. 160/36 v k. ú. Oudoleň.  

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

Usnesení č. 3/7/2022 bylo schváleno. 

 

5. Záměr směny majetku č. 6/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem směny pozemků mezi obcí a Krajem Vysočina. 

Na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí a Krajem 

Vysočina bylo provedeno zaměření chodníků a části komunikace a navržena směna 

pozemků.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje na základě geometrického plánu č. 444-22010/2022 

vyhotoveného Ing. Davidem Kozlíkem, Tis 30, směnu pozemku p. č. 648/204 o výměře 

186 m2, ostatní plocha, silnice, odděleného od pozemku p. č. 648/56, v k. ú. Oudoleň 

ve vlastnictví obce za pozemek p. č. 729/5 o výměře 354 m2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, odděleného od pozemku p. č. 729/1, v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví Kraje 

Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.   

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

Usnesení č. 4/7/2022 bylo schváleno. 

 

6. Výpověď z pronájmu pozemků 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem schůzky se zástupcem společnosti 

Havlíčkova Borová zemědělská a. s. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje výpověď z nájemní smlouvy č 0590 uzavřené se společností 

Havlíčkova Borová zemědělská a. s. Havlíčkova Borová ke dni 31. 8. 2022 s následným 

pronájmem pozemků s tříletou výpovědní lhůtou.  

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

Usnesení č. 5/7/2022 bylo schváleno. 

 

7. Vodovod Čtvrtě 

Zastupitelstvo jednalo o projektu „Oudoleň Čtvrtě – vodovodní řad + přípojky a 

zatrubnění dešťové kanalizace – I. část“ 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Oudoleň  - vodovod v místní části 

Čtvrtě“ a cenovou nabídku  Svazku obcí Podoubraví na zpracování zadávacích 

podmínek a organizaci výběrového řízení.  

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

Usnesení č. 6/7/2022 bylo schváleno 
 

8. Oplocení školní zahrady 

Zastupitelstvo projednalo nové cenové nabídky na oplocení školní zahrady.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje realizaci oplocení zadní části školní zahrady firmou DIRICKX 

BOHEMIA spol. s r. o., U Panských 1447, Havlíčkův Brod, za cenu 183 093,10 Kč.  

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

Usnesení č. 7/7/2022 bylo schváleno 
 

9. Výstavba veřejného osvětlení v části obce  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s oznámením ČEZ Distribuce, a. s., Děčín o záměru 

provést v roce 2023 přeložení nadzemního el. vedení do podzemí v části obce od čp. 2 

po čp. 103 (Čtvrtí se tento projekt netýká).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje realizaci nového vedení veřejného osvětlení v části obce 

v rámci projektu „IV – 12 - 2025243 HB Oudoleň, č. parc. 160/86 – knn“ z důvodu 

přeložení nadzemního el. vedení do podzemí. 

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

Usnesení č. 8/7/2022 bylo schváleno 
 

10. Obecní kronika – zápis za rok 2021 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem v obecní kronice za rok 2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zápis v obecní kronice za rok 2021. 

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

Usnesení č. 9/7/2022 bylo schváleno. 
 

11. Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření obce dne 

9. 8. 2022. Finanční výbor při kontrole neshledal chyby a nedostatky.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

12. Oprava hasičské klubovny 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem oprav hasičské klubovny. V rámci oprav bude 

provedeno položení nové dlažby a opravena omítka. Rozpočet na opravu činí cca 

60 tis. Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje opravu hasičské klubovny. Sbor dobrovolných hasičů přispěje 

na opravu částkou 15 tis. Kč.  

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

Usnesení č. 10/7/2022 bylo schváleno. 
 

13. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 4/2022. Tímto opatřením 

bude rozpočet na straně příjmů navýšen o 861,47 Kč (příspěvek od ministerstva financí 

ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí) a straně výdajů bude navýšen o 
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částku 70 000 Kč (nejvyšší rozpočtovaný výdaj činí 60 000 Kč na opravu hasičské 

klubovny).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

Poštovní spořitelna   1 351 437,07 

ČSOB a. s.   3 547 962,76 

Česká spořitelna a. s.   1 180 452,91 

Česká národní banka   1 320 884,37 

Celkem   7 400 737,11 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

15. Vestavba podkroví ZŠ a MŠ – žádost o prodloužení termínu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodloužení termínu na zpracování 

projektové dokumentace projektu „Vestavba podkroví ZŠ a MŠ Oudoleň“ do 31. 12. 

2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu na zpracování projektové dokumentace 

projektu „Vestavba podkoroví ZŠ a MŠ Oudoleň“ do 31. 12. 2022. 

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

Usnesení č. 11/7/2022 bylo schváleno. 

 

16. Různé 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− se zaměřením obecního pozemku u čp. 124. 

− s informací ohledně stavebního povolení na projekt nových stavebních pozemků. 

− s průběhem prací v kulturním domě v rámci dotačního titulu Obnova venkova 

Vysočiny 2022. 

− s pozvánkou na Podoubravský víceboj v sobotu 3. 9. v Nové Vsi u Chotěboře, obec 

bude reprezentovat: Mgr. Blanka Zvolánková, Bc. Petr Zvolánek, Vladimír Zvolánek.  

− s informací ohledně požární nádrže.  

− s termínem konání Vítání občánků v sobotu 17. 9. ve 14.00 hodin.  

− s termínem zasedání zastupitelstva dne 21. 9. v 18.00 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.57 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 4/2022 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 8. 2022 
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Ověřovatelé:    ..............................................   dne 17. 8. 2022 

 

 

 

              ..............................................   dne 17. 8. 2022 

 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 17. 8. 2022 

 

 

 

 

Razítko obce: 


