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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 15. 12. 2022 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.07 

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 ověřovatele zápisu Josefa Křesťana a Bc. Petra Zvolánka, 

zapisovatelku Pavlínu Blažkovou.  

 

 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. Dohoda o členství a zařazení v JSDH Oudoleň 

4. Smlouva o odběru a zpracování bioodpadu 

5. Kulturní dům – nájem  

6. Inventarizace 

7. Strategický plán rozvoje obce 

8. Výměna střešní krytiny na kapličce I. etapa – výběrové řízení 

9. Oprava kapličky II 

10. Obnova venkova Vysočiny 2023 

11. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

12. Rekonstrukce školní kuchyně 

13. Žádost o prodloužení pronájmu 

14. Žádost o povolení doplňkové činnosti 

15. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň 

16. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na období 2024 – 2026 

17. Směrnice obce 

18. Vodné  

19. Ozelenění obce 

20. Financování Svazku obcí Podoubraví 

21. Rozpočtové opatření č. 9/2022 a č. 10/2022 

22. Rozpočet obce 

23. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2024 – 2026 

24. Žádost 

25. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
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26. Různé  

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

Usnesení č. 1/12/2022 bylo schváleno  

                                                                                                                                                                                                 

2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Dohoda o členství a zařazení v JSDH Oudoleň 

Zastupitelstvo projednalo uzavření Dohody o členství a zařazení v JSDH obce Oudoleň 

se členy zastupitelstva. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody o členství a zařazení v Jednotce sboru 

dobrovolných hasičů obce Oudoleň se zastupiteli obce Martinem Antlem a Romanem 

Zelenkou.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: Martin Antl, Roman Zelenka 

Usnesení č. 2/12/2022 bylo schváleno. 

 

4. Smlouva o odběru a zpracování bioodpadu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatkem ke Smlouvě o odběru a zpracování bioodpadu 

s Obcí Slavětín.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odběru a zpracování bioodpadu 

uzavřené s Obcí Slavětín, týkající se navýšení ceny za odvoz bioodpadu a pověřuje 

starostku podpisem dodatku.       

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

Usnesení č. 3/12/2022 bylo schváleno. 

 

5. Kulturní dům – nájem  

Zastupitelstvo projednalo výši nájmu kulturního domu.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje s platností od 1. 1. 2023 výši pronájmu kulturního domu:  

Kulturní akce – ples, taneční zábava: 

Pro cizí organizace: 

− bez topení: 12 500 Kč vč. DPH 

− s topením: 18 000 Kč vč. DPH 

 

Místní složky: 

− bez topení: 5 500 Kč vč. DPH 

− s topením: 9 000 Kč vč. DPH 

 

Ostatní kulturní akce: 

Cizí organizace: 

− doba trvání akce do 4 hodin:             

o bez topení: 2 000 Kč 

o s topením: 4 000 Kč 

 

− doba trvání akce do 8 hodin:             

o bez topení: 4 000 Kč 

o s topením: 8 000 Kč 
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− doba trvání akce do 12 hodin:             

o bez topení: 6 000 Kč 

o s topením: 12 000 Kč 

 

Místní složky: Bez poplatku  

 

Sportovní akce: 

Cizí organizace: 200 Kč/hodina, podmínka: pověřená osoba z místní složky. 

 

Místní složky: Zdarma. 

 

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

Usnesení č. 4/12/2022 bylo schváleno. 
 

6. Inventarizace 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Plánem inventur roku 2022. Předsedové a členové 

inventarizačních komisí byli proškoleni k zajištění inventarizace a způsobu jeho 

provádění.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

7. Strategický plán rozvoje obce 

Zastupitelstvo projednalo strategický plán rozvoje obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Strategický plán rozvoje obce na období 2023 – 2026. 

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

Usnesení č. 5/12/2022 bylo schváleno. 
 

8. Výměna střešní krytiny na kapličce I. etapa – výběrové řízení 

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

v rámci výběrového řízení na projekt: Výměna střešní krytiny na kapličce I. etapa. Do 

výběrového řízení se přihlásily 3 firmy: 

- Pavel Kertis, Žďárská 4, Ždírec nad Doubravou, nabídková cena 548 962 Kč vč. DPH 

- STATUS stavební a. s., Nádražní 998, Humpolec, nabídková cena 631 866 Kč vč. DPH 

- Stavneko, s. r. o., Vodnická 331/23, Újezd u Průhonic, cena 604 758 Kč vč. DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo na základě doporučení hodnotící komise schvaluje provedení projektu 

„Výměna střešní krytiny na kapličce v Oudoleni I. etapa“ firmou Pavel Kertis, 

Žďárská 4, Ždírec nad Doubravou, za cenu 548 962 Kč vč. DPH a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy o dílo.   

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

Usnesení č. 6/12/2022 bylo schváleno. 

 

9. Oprava kapličky II 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním titulem Ministerstva zemědělství Údržba a 

obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z dotačního titulu Ministerstva zemědělství 

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na opravu venkovní 

omítky kapličky. Zastupitelstvo dále schvaluje požádat o vypracování a podání žádosti 

o dotaci Centrum společných služeb Svazku obcí Podoubraví.  
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Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7/12/2022 bylo schváleno. 

 

10. Obnova venkova Vysočiny 2023 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním programem Obnova venkova Vysočiny 

2023.  Maximální výše dotace činí 150 tis. Kč, minimální spoluúčast 40 %. Podání žádosti 

do 31. 5. 2023.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

11. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem z kontroly hospodaření Základní školy a 

Mateřské školy Oudoleň. Nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání 

s finančními prostředky od zřizovatele.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

12. Rekonstrukce školní kuchyně 

Zastupitelstvo projednalo rekonstrukcí školní kuchyně v kulturním domě.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje realizaci rekonstrukce školní kuchyně v kulturním domě.  

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

Usnesení č. 8/12/2022 bylo schváleno. 

 

13. Žádost o prodloužení pronájmu  

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodloužení pronájmu nebytových prostor 

v kulturním domě kapele 5Promile. Z důvodu rekonstrukce školní kuchyně nebude 

pronájem prodloužen.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje ukončení Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 

v kulturním domě za účelem zkoušek skupiny 5Promile.  

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

Usnesení č. 9/12 /2022 bylo schváleno. 

 

14. Žádost o povolení doplňkové činnosti 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí ZŠ a MŠ Oudoleň o povolení doplňkové 

činnosti. Doplňková činnosti bude sloužit k tomu, aby mohla organizace lépe využívat 

všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo povoluje doplňkovou činnost v Základní škole a Mateřské škole Oudoleň 

v okruzích: organizování zájmové činnosti, organizování sportovní činnosti a 

organizování akcí společenského a kulturního charakteru.  

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: Mgr. Vladimíra Stehnová  

Usnesení č. 10/12/2022 bylo schváleno. 

 

15. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo projednalo rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2023. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Oudoleň na rok 2023. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 11/12/2022 bylo schváleno. 

 

16. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleni na období 2024 - 2026 

Zastupitelstvo projednalo střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na období 

2024 - 2026. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň na období 2024 - 2026. 

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

Usnesení č. 12/12/2022 bylo schváleno. 

 

17. Směrnice obce 

Zastupitelstvo bylo se seznámeno se směrnicemi obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: Směrnici o účetnictví, Směrnici k majetku, Směrnici 

k majetku příspěvkové organizace a Směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.  

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

Usnesení č. 13/12/2022 bylo schváleno. 

 

18. Vodné 

Zastupitelstvo projednalo navýšení ceny za vodné z důvodu realizace větších investic do 

vodovodu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného s platností od 1. 1. 2023 ve výši 43 Kč/m3. 

Zastupitelstvo dále schvaluje s platností od 1. 1. 2023 poskytnutí slevy občanům obce 

s trvalým pobytem ve výši 13 Kč/m3 do množství 25 m3 odebrané vody za osobu a rok.  

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

Usnesení č. 14/12/2022 bylo schváleno. 

 

19. Ozelenění obce 

Zastupitelstvo bylo se seznámeno s jednáním s firmou LUKA – Zahradní úpravy, Žďár 

nad Sázavou, týkající se úpravy zeleně v obci. Do oblastí pro ozelenění bude doplněna 

oblast podél potoka od dolního hřiště k dolní zastávce a od Mlynářského rybníka 

k hornímu hřišti.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

20. Financování Svazku obcí Podoubraví 

Zastupitelstvo bylo se seznámeno s návrhem změny financování Svazku obcí Podoubraví.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje změnu financování Svazku obcí Podoubraví od 1. 1. 2023 

následovně: zachování řádného členského příspěvku ve výši 10 Kč + stanovení 

členského příspěvku dle pásma + navýšení cen za žádosti o dotace a VZ. 

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

Usnesení č. 15/12/2022 bylo schváleno. 

 

21. Rozpočtové opatření č. 9/2022 a č. 10/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 9/2022 a č. 10/2022. 

Rozpočtovým opatřením č. 9/2022 bude rozpočet na straně příjmů navýšen o 

1 332 752 Kč (nejvyšší příjem činí příjem z pronájmu pozemků od Lesního družstva obcí 
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ve výši 750 000 Kč) a na straně výdajů o 11 490 Kč (nákup zboží na prodej na poštu 

Partner). Rozpočtovým opatřením č. 10/2022 bude rozpočet na straně příjmů ponížen o 

821 346,44 Kč a na straně výdajů ponížen o 3 821 319,64 Kč.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2022.  

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2022. 

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

Usnesení č. 16/12/2022 bylo schváleno. 

 

22. Rozpočet obce 

Zastupitelstvo projednalo rozpočet obce na rok 2023. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Oudoleň na rok 2023 jako vyrovnaný s příjmy a 

výdaji ve výši 16 429 179 Kč.  

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

Usnesení č. 17/12/2022 bylo schváleno. 

 

23. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2024 - 2026 

Zastupitelstvo projednalo střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2024 - 2026. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Oudoleň na období 2024 - 

2026. 

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

Usnesení č. 18/12/2022 bylo schváleno. 
 

24. Žádost 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o udělení výjimky z podmínek v rámci 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Oudoleň číslo 

4/2018.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o udělení výjimky z podmínek v rámci Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Oudoleň číslo 4/2018. 

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

Usnesení č. 19/12/2022 bylo schváleno. 

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

ČSOB Poštovní spořitelna 1 392 219,98 

ČSOB a. s. 6 317 425,87 

Česká spořitelna a. s. 1 065 476,83 

Česká národní banka 1 404 832,88 

Celkem 10 179 955,56 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

26. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

- se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oudoleň. Při dílčím přezkoumání 

hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
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- se žádostí Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s. a Oblastní charity 

Havlíčkův Brod o finanční podporu.  

- s podáním žádosti na Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův 

Brod, o obnovení operátu mapováním v obci.  

- s průběhem projektu stavebních parcel nad koupalištěm a stavby Vodovod Čtvrtě. 

- s dotačním programem Ekologická výchova a příroda Vysočiny 2023.  

 Zastupitelstvo projednalo organizaci obecního plesu.  

Předsedající stanovila termín dalšího zasedání zastupitelstva obce ve středu 18. 1. 2023. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20.48 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 9/2022 

4) Rozpočtové opatření č. 10/2022 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 12. 2022 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 15. 12. 2022 

 

 

              ..............................................   dne 15. 12. 2022 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 15. 12. 2022 

 

 

Razítko obce: 


