
1 

 

Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 18. 1. 2023 

 

 

 

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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Pavla Veselého a Martina Antla, 

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. Žádost o opravu přístupové cesty 

4. Stavební parcely 

5. Program: Obnova venkova Vysočiny 2023 

6. Program: Ekologická výchova a příroda Vysočiny 2023 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2023 

8. Žádost o nájem KD 

9. Vandalismus 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Různé  

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

Usnesení č. 1/1/2023 bylo schváleno  

                                                                                                                                                                                                 

2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Žádost o opravu přístupové cesty 

Zastupitelstvo projednalo žádost o opravu přístupové cesty k čp. 41.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

4. Stavební parcely 

Zastupitelstvo projednalo cenu za prodej stavebních parcel nad koupalištěm.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej stavebních parcel nad koupalištěm za cenu 500 Kč/m2. 

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

Usnesení č. 2/1/2023 bylo schváleno. 

 

5. Program: Obnova venkova Vysočiny 2023 

Zastupitelstvo projednalo podmínky programu Kraje Vysočina: Obnova venkova 

Vysočiny 2023. Pan Michal Blažek navrhl pořídit z této dotace samochodný sekací a 

mulčovací traktor. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Kraje Vysočina: Obnova venkova 

Vysočiny 2023 na nákup samochodného sekacího a mulčovacího traktoru.  

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

Usnesení č. 3/1/2023 bylo schváleno. 
 

6. Program: Ekologická výchova a příroda Vysočiny 2023 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem Kraje Vysočina: Ekologická výchova a 

příroda Vysočiny 2023.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Kraje Vysočina: Ekologická 

výchova a příroda Vysočiny 2023, podprogram B: Příprava projektů na projektovou 

dokumentaci a odborný posudek pro projekt: Ozelenění obce.   

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

Usnesení č. 4/1/2023 bylo schváleno. 
 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2023 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 1/2023. Rozpočtovým 

opatřením bude rozpočet na straně příjmů navýšen o 20 000 Kč (peněžní dar od SDH na 

rekonstrukci hasičské klubovny) a na straně výdajů o 10 941 Kč (nejvyšší výdaj činí 

vratka dotace na volby prezidenta ČR ve výši 9 400 Kč, dotace nevyčerpaná v roce 2022 

se vrací kraji, na náklady v roce 2023 obec obdrží dotaci novou).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

8. Žádost o pronájem KD 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pronájem kulturního domu v pátek 31. 3. 

2023. Nájem je stanoven ve výši 18 000 Kč s topením. V případě zájmu o pronájem KD 

mimo topnou sezonu je nájem stanoven na 12 500 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

9. Vandalismus 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se stížností obyvatel čp. 11 a čp. 161 na vandalismus 

v části obce od čp. 11 po čp. 84. Již delší dobu zde dochází k ničení pneumatik na vozech 

a k pohazování hřebíků na cestu. Vandalismus byl řešen s Policií ČR. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
Stav peněžních prostředků na účtech:  
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ČSOB Poštovní spořitelna 1 409 425,69 

ČSOB a. s. 5 721 267,54 

Česká spořitelna a. s. 1 037 214,29 

Česká národní banka 1 434 022,88 

Celkem  9 601 930,40 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

11. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

- s jednáním ohledně projektu větrných elektráren v katastru obce. 

- s poděkováním Linky bezpečí, z. s. za podporu.  

- s výsledkem Tříkrálové sbírky. 

- s navýšením pachtovného od společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a. s. 

- se stanovením termínu akce Čistá Vysočina 2023 v pátek 14. 4. 2023. 

- s návrhem vývozu komunálního odpadu i v zimním období 1x za 14 dní. 

- s návrhem na uspořádání besedy ve spolupráci se školou v rámci prevence užívání 

návykových látek. 

- s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 15. 2. 2023 od 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.49 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 1/2023 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 1. 2023 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 18. 1. 2023 

 

 

              ..............................................   dne 18. 1. 2023 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 18. 1. 2023 

 

 

Razítko obce: 


