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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 21. 9. 2022 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.13 

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 ověřovatele zápisu Mgr. Annu Janáčkovou, Vladimíra 

Zvolánka, zapisovatelku 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 prodeje majetku obce č. 7/2022 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 8/2022 

5. Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví 

6. Závěrečný účet Svazku obcí Přibyslavska 

7. Závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko 

8. Požární nádrž 

9. Kaplička 

10. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 

11. Veřejné osvětlení – projekt 

12. Zpráva kontrolního výboru 

13. Zpráva finančního výboru 

14. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Oudoleň 

15. Rozpočtové opatření č. 6/2022 

16. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

17. Různé  

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

Usnesení č. 1/9/2022 bylo schváleno. 
 

2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Záměr prodeje majetku obce č. 7/2022 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej části pozemků u čp. 75 z důvodu 

uvedení skutečného stavu do souladu se stavem právním.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 683/4 o výměře 6 m2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace a části pozemku p. č. 648/89 o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Oudoleň za cenu 30 Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem kupní 

smlouvy. Veškeré náklady na zaměření pozemků, sepsání smlouvy a zápis smlouvy do 

katastru nemovitostí bude hradit kupující.    

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: Mgr. Blanka Zvolánková Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 2/9/2022 bylo schváleno. 

 

4. Záměr prodeje majetku obce č. 8/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej části pozemku pod vybudovanou 

garáží a vedle této garáže.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 683/1 o výměře 5 m2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace a části pozemku p. č. 152/57 o výměře 3 m2, orná půda v k. ú. 

Oudoleň za cenu 30 Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Veškeré 

náklady na zaměření, sepsání smlouvy a zápis smlouvy do katastru nemovitostí bude 

hradit kupující.    

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

Usnesení č. 3/9/2022 bylo schváleno. 

 

5. Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným účtem Svazku obcí Podoubraví za rok 

2021.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

6. Závěrečný účet Svazku obcí Přibyslavsko 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným účtem Svazku obcí Přibyslavska za rok 

2021.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

7. Závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným účtem Svazku obcí Plynofikace obcí 

Borovsko za rok 2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

8. Požární nádrž  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou na vypracování Manipulačního řádu 

požární nádrže. Zpracování manipulačního řádu je podmínkou žádosti o kolaudaci 

požární nádrže.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje vypracování Manipulačního řádu Požární nádrže Oudoleň 

firmou VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hyberská 1617/40, Praha 1, IČO: 49241648, za cenu 

43 560 Kč.   

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

Usnesení č. 4/9/2022 bylo schváleno. 
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Dalšího jednání se zúčastnila paní Bc. et Bc. Martina Krištofová Sobihardová. 
 

9. Kaplička 

Zastupitelstvo opětovně projednalo zpracování výběrového řízení na výměnu střechy u 

kapličky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje provedení výběrového řízení na projekt: Výměna střešní 

krytiny na kapličce v Oudoleni I. etapa Centrem společných služeb Svazku obcí 

Podoubraví.  

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

Usnesení č. 5/9/2022 bylo schváleno. 

 

10. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 

Jihlava, o pokácení 1 ks javoru na pozemku p. č. 726/1 v k. ú. Oudoleň a 1 ks břízy a 2 ks 

jeřábu na pozemku p. č. 729/1 v k. ú. Oudoleň. Jedná se o suché stromy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo doporučuje pokácení.  

 

11. Veřejné osvětlení - projekt 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou na vyhotovení projektové dokumentace na 

projekt Veřejné osvětlení Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje vyhotovení projektové dokumentace na projekt Veřejné 

osvětlení Oudoleň firmou Osvětlení a energetické systémy, a. s., Novodvorská 1010/14, 

Praha.  

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

Usnesení č. 6/9/2022 bylo schváleno. 

 

12. Zpráva kontrolního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem kontrolního výboru ze dne 12. 9. 2022. Výbor 

provedl kontrolu zápisů ze zasedání zastupitelstva za měsíce květen – září 2022. 

Kontrolní výbor nemá v současné době k zápisům žádné připomínky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

13. Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření obce dne 

20. 9. 2022. Finanční výbor při kontrole neshledal chyby a nedostatky.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

14. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Výroční zprávou Základní školy a Mateřské školy 

Oudoleň o činnosti školy ve školním roce 2021/2022.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

15. Rozpočtové opatření č. 6/2022 
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 6/2022. Tímto opatřením 

bude rozpočet na straně příjmů navýšen o 750 000 Kč (příjem z pronájmu od LDO 

Přibyslav) a straně výdajů bude navýšen o částku 45 749 Kč (nejvyšší rozpočtovaný výdaj 

činí 45 000 Kč - úroky z úvěru).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

Poštovní spořitelna   1 368 878,17 

ČSOB a. s.   4 054 644,27 

Česká spořitelna a. s.   1 154 648,46 

Česká národní banka   1 353 722,44 

Celkem   7 931 893,34 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

17. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi týkající se: 

− projektu Vodovod Čtvrtě. 

− stavebních parcel nad koupalištěm. 

− kontrolní prohlídky chodníků. 

− rekonstrukce školní jídelny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.31 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 6/2022 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 9. 2022 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 21. 9. 2022 

 

 

              ..............................................   dne 21. 9. 2022 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 21. 9. 2022 

 

 

Razítko obce: 


