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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 23. 11. 2022 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.37 

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 Michala Blažka a Romana Zelenku, 

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. Školení BOZP 

3. Záměr pronájmu majetku obce č. 9/2022 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 10/2022 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 11/2022 

6. Záměr pronájmu majetku obce č. 12/2022 

7. Záměr změny smlouvy pachtovní č. 13/2022 

8. Žádost o povolení kácení stromů I.  

9. Žádost o povolení kácení stromů II. 

10. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krucemburk 

11. Volba členů výborů 

12. Složení komise pro řešení mimořádných událostí a povodňové komise 

13. Stanovení výše příspěvku na telefon 

14. Rozpočtové opatření č. 7/2022 a č. 8/2022 

15. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 

16. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na období 2024 – 2026 

17. Školská rada 

18. Návrh rozpočtu obce 

19. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2024 - 2026 

20. Návrh strategického plánu obce 

21. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

22. Obecní ples 

23. Různé  

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

Usnesení č. 1/11/2022 bylo schváleno                                                                                                                                                                                                  
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2. Školení BOZP 

Zastupitelé a zaměstnanci obce byli osobou odborně způsobilou, panem Václavem 

Hejkalem, proškoleni v oblasti BOZP a PO. 

 

3. Záměr pronájmu majetku obce č. 9/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pronájem části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. 

Oudoleň z důvodu uložení dřeva.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o pronájem části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o 

výměře 4 m2 do 31. 12. 2024 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o pronájmu 

pozemku.      

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

Usnesení č. 2/11/2022 bylo schváleno. 

 

4. Záměr pronájmu majetku obce č. 10/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pronájem nebytových prostor v čp. 131 

z důvodu provozování fotoateliéru.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 131 – místnosti bývalého 

obecního úřadu v I. patře kulturního domu na dobu do 31. 12. 2024 za stejných 

podmínek jako v předchozí Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 3/11/2022 bylo schváleno. 
 

5. Záměr pronájmu majetku obce č. 11/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodloužení pronájmu nebytových prostor – 

pohostinství v kulturním domě čp. 131.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor pohostinství 

v Kulturním domě v Oudoleni čp. 131 na dobu do 31. 12. 2024 a pověřuje starostku 

podpisem dodatku smlouvy. 

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

Usnesení č. 4/11/2022 bylo schváleno. 
 

6. Záměr pronájmu majetku obce č. 12/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pronájem části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. 

Oudoleň.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 648/1 o výměře 10 m2 v k. ú. 

Oudoleň na dobu do 31. 12. 2023 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o pronájmu 

pozemku. 

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

Usnesení č. 5/11/2022 bylo schváleno. 
 

7. Záměr změny smlouvy pachtovní č. 13/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Dodatku č. 6 ke smlouvě pachtovní mezi 

podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí. 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi 

Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018 

a pověřuje starostku podpisem dodatku.  

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

Usnesení č. 6/11/2022 bylo schváleno. 

 

8. Žádost o kácení stromů   

Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení 3 ks olší na pozemku p. č. 648/56 v k. ú. 

Oudoleň a 1 ks olše na pozemku p. č. 728/1 v k. ú. Oudoleň z důvodu silného zastínění 

soukromého pozemku. Žádost bude řešena v rámci projektu celkového ozelenění obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

9. Žádost o kácení stromů   

Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení 1 ks borovice na pozemku p. č. 136/2 v k. ú. 

Oudoleň a 1 ks borovice na pozemku p. č. 132 v k. ú. Oudoleň z důvodu ohrožení 

sousedního objektu a elektrického vedení.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení. 

 

10. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krucemburk 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem nového uspořádání pozemků ve vlastnictví 

podílnických obcí LDO Přibyslav v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. 

Krucemburk. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje nové uspořádání pozemků ve vlastnictví podílnických obcí 

Lesního družstva obcí Přibyslav v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. 

Krucemburk.  

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

Usnesení č. 7/11/2022 bylo schváleno. 

 

11. Volba členů výborů 

Předsedající vyzvala předsedy jednotlivých výborů k podání návrhů na členy výboru. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí členy: 

- finančního výboru: Irena Milichovská a Jana Bačkovská 

- kontrolního výboru: Vladimír Zvolánek a Dana Nastoupilová 

- školského výboru: Veronika Janáčková a Michaela Plíhalová 

- výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost: Josef Stehno a David Bačkovský         

- výboru pro záležitostí požární ochrany: Radek Antl a Luboš Musil 

- výboru pro životní prostředí: Antonín Konfršt, Vladimír Zvolánek 

- výboru kulturního a sportovního: Eva Rosická, Miroslav Janáček 

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

Usnesení č. 8/11/2022 bylo schváleno. 

 

12. Složení komise pro řešení mimořádných událostí a povodňové komise 

Zastupitelstvo projednalo složení komise pro řešení mimořádných událostí a povodňové 

komise. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí komisi pro řešení mimořádných událostí a povodňovou komisi 

ve složení:  
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Předseda: Mgr. Blanka Zvolánková, starostka 

Místopředseda: Pavel Veselý, místostarosta 

Člen: Michal Blažek, předseda výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost  

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

Usnesení č. 9/11/2022 bylo schváleno. 

 

13. Stanovení výše příspěvku na telefon 

Zastupitelstvo projednalo přiznání náhrady starostce obce a místostarostovi obce 

za používání vlastního mobilního telefonního přístroje pro výkon funkce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 1. 12. 2022 přiznání náhrady za používání 

vlastního mobilního telefonního přístroje pro výkon funkce starostky a pro výkon 

funkce místostarosty.   

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: Mgr. Blanka Zvolánková 

Usnesení č. 10/11/2022 bylo schváleno. 

 

14. Rozpočtová opatření č. 7/2022 a č. 8/2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 7/2022 a č. 8/2022. 

Rozpočtovým opatřením č. 7/2022 bude rozpočet na straně příjmů navýšen o 31 000 Kč 

(navýšení daně z příjmu fyzických osob) a na straně výdajů o 24 820 Kč (nejvyšší výdaj 

činí materiál na rekonstrukci hasičské klubovny ve výši 20 000 Kč). Rozpočtovým 

opatřením č. 8/2022 bude rozpočet na straně příjmů navýšen o 125 143,84 Kč (nejvyšší 

příjem činí dotace z POVV na rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě ve výši 

127 000 Kč) a na straně výdajů o 63 144,84 Kč (nejvyšší výdaj činí odchodné ve výši 

36 000 Kč).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

15. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Návrhem rozpočtu Základní školy a Mateřské školy 

Oudoleň na rok 2023. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, návrh bude vyvěšen na úřední desce.   

 

16. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Základní 

školy a Mateřské školy Oudoleň na období 2024 - 2026. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, návrh bude vyvěšen na úřední desce.   
 

17. Školská rada 

Zastupitelstvo projednalo zástupce obce do školské rady.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí do školské rady Základní školy a Mateřské školy Oudoleň paní 

Pavlínu Blažkovou. 

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

Usnesení č. 11/11/2022 bylo schváleno. 

 

18. Návrh rozpočtu obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu Obce Oudoleň na rok 2023. 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo bere na vědomí, návrh bude vyvěšen na úřední desce.   
 

19. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2024 - 2026 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Obce 

Oudoleň na období 2024 - 2026. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, návrh bude vyvěšen na úřední desce.   

 

20. Návrh strategického plánu obce  

Zastupitelstvo projednalo návrh strategického plánu obce na období 2023 – 2026. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

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

ČSOB Poštovní spořitelna   1 392 170,18 

ČSOB a. s.   5 267 788,38 

Česká spořitelna a. s.   1 099 473,68 

Česká národní banka   1 404 843,68 

Celkem   9 164 275,92 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

22. Obecní ples 

Zastupitelstvo projednalo organizaci Obecního plesu v pátek 30. 12. 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

23. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi týkající se: 

− stavebních parcel nad koupalištěm. 

− stavby Vodovod Čtvrtě. 

− soutěže společnosti Havlíčkův kraj o. p. s. o nejhezčí vánoční stromeček Havlíčkova 

kraje. 

− akce Rozsvěcení vánočního stromu. 

− dalšího zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 15. 12. 2022 v 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 22.50 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 7/2022 

4) Rozpočtové opatření č. 8/2022 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 11. 2022 
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Ověřovatelé:    ..............................................   dne 23. 11. 2022 

 

 

              ..............................................   dne 23. 11. 2022 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 23. 11. 2022 

 

 

Razítko obce: 


