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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 8. 9. 2022 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.05 

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 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Pavla Veselého a Pavlínu Blažkovou, 

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. Výběrové řízení „Oudoleň – vodovod v místní části Čtvrtě“ 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2022 

5. Školní jídelna - Energetický posudek  

6. Různé  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/8/2022 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Výběrové řízení „Oudoleň – vodovod v místní části Čtvrtě“ 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek k zakázce „Oudoleň – vodovod v místní části Čtvrtě“.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje na základě doporučení hodnotící komise provedení projektu 

„Oudoleň – vodovod v místní části Čtvrtě“ firmou Jan Matějka, Hamerská 381, 582 63 

Ždírec nad Doubravou, IČO: 13211331, za cenu 5 118 395,94 Kč vč. DPH a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy o dílo.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/8/2022 bylo schváleno. 

 

Dalšího jednání se zúčastnil Vladimír Zvolánek. 
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4. Rozpočtové opatření č. 5/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 5/2022. Tímto opatřením 

bude rozpočet na straně příjmů navýšen o 512 760 Kč (nejvyšší příjem činí příjem 

z pronájmu pozemku od LDO Přibyslav ve výši 451 960 Kč) a straně výdajů bude 

navýšen o částku 208 095 Kč (nejvyšší rozpočtovaný výdaj činí 183 095 Kč – oplocení 

zahrady ZŠ a MŠ Oudoleň).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

5. Školní jídelna – Energetický posudek  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na zpracování Energetického posudku pro 

účely podání žádosti o dotaci na školní jídelnu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zpracování povinných příloh k žádosti o dotaci Č. 

SM.-Z-E-22-091 mezi obcí a RPA Projekty, s. r. o., Starobrněnská 690/20, Brno, 

předmětem smlouvy je zajištění Energetického posudku pro účely podání žádosti o 

dotaci z OPŽP 2021 – 2027, Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti 

technologických procesů v rámci výměny gastrotechnologie v objektu ZŠ a MŠ 

Oudoleň, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 3/8/2022 bylo schváleno. 

 

6. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s návrhem termínu obecního plesu v pátek 30. 12. 2022. 

− se žádostí společnosti Peršíkovský dráček z. s., Peršíkov o pronájem kulturního domu 

dne 29. 10. 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.48 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 5/2022 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 9. 2022 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 8. 9. 2022 

 

 

              ..............................................   dne 8. 9. 2022 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 8. 9. 2022 

 

Razítko obce: 


