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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 15. 3. 2023 

 

 

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

v 18.08 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 Pavlínu Blažkovou 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 dar 

4. Žádost o pronájem kulturního domu 

5. Žádost SDH o umístění sušáku na hadice 

6. Veřejné osvětlení 

7. Stavební pozemky – inženýrské sítě 

8. Zpráva finančního výboru 

9. Rozpočtové opatření č. 4/2023 a 5/2023 

10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

11. Různé  

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

Usnesení č. 1/3/2023 bylo schváleno  

                                                                                                                                                                                                 

2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Žádost o dar 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o poskytnutí finančního daru na nákup knih 

do výměnného fondu krajské knihovny a dále se žádostí o pokračování podpory Linky 

bezpečí, z. s.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Krajské knihovně Vysočiny, Havlíčkův Brod, 

na nákup knih do výměnného fondu krajské knihovny v rozmezí 2 000 – 2 100 Kč. 

Darovací smlouva bude sepsána dle skutečné výše daru.  
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Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Lince bezpečí, z. s., Praha, ve výši 1 000 Kč 

na provoz dětské krizové linky. 

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

Usnesení č. 2/3/2023 bylo schváleno. 

 

4. Žádost o pronájem kulturního domu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pronájem kulturního domu ve dnech 

6. 5. 2023 a 23. 9. 2023. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu v sobotu 6. 5. 2023 za účelem 

pořádání taneční zábavy.  

Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu v sobotu 23. 9. 2023. 

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

Usnesení č. 3/3/2023 bylo schváleno. 

 

5. Žádost SDH o umístění sušáku na hadice 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň o umístění 

sušáku na hadice na pozemku p. č. 36/2 v k. ú. Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

6. Veřejné osvětlení 

Zastupitelstvo bylo seznámeno a připomínkovalo projektovou dokumentaci akce: 

„Veřejné osvětlení Oudoleň“ v části obce od čp. 2 po čp. 103. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

7. Stavební pozemky – inženýrské sítě 

Zastupitelstvo projednalo provedení výběrového řízení na inženýrské sítě pro stavební 

pozemky v rámci lokality nad koupalištěm.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje výběrovou komisi pro výběrové řízení na inženýrské sítě pro 

stavební pozemky nad koupalištěm ve složení: Mgr. Blanka Zvolánková, Pavel Veselý, 

Michal Blažek, Josef Křesťan. Zastupitelstvo schvaluje požádat o provedení 

výběrového řízení Centrum společných služeb Svazku obcí Podoubraví. 

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

Usnesení č. 4/3/2023 bylo schváleno. 

 

8. Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o výsledcích kontroly hospodaření obce 

ze dne 23. 2. 2023. Finanční výbor při kontrole neshledal chyby a nedostatky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

9. Rozpočtové opatření č. 4/2023 a č. 5/2023 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 4/2023 a č. 5/2023. 

Rozpočtovým opatřením č. 4/2023 bude rozpočet na straně příjmů navýšen 

o 270 979,50 Kč (úplata za zřízení služebnosti optické sítě) a na straně výdajů 

o 22 511 Kč (výdaje na zajištění voleb prezidenta ČR). Rozpočtovým opatřením 

č. 5/2023 bude rozpočet na straně příjmu navýšen o 574 920 Kč a na straně výdajů 
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o 584 920 Kč (nejvyšší příjem a výdej činí daň z příjmu právnických osob za rok 2022 

ve výši 574 920 Kč).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2023.  

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2023. 

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

Usnesení č. 5/3/2023 bylo schváleno. 

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

ČSOB Poštovní spořitelna 1 416 176,91 

ČSOB a. s. 5 919 244,98 

Česká spořitelna a. s. 1 209 711,93 

Česká národní banka 1 429 410,28 

Celkem                9 974 544,10 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

11. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

- s průběhem opravy jeviště v kulturním domě. 

- s průběhem prací na požární nádrži. 

- s informacemi ohledně jednotného standardu územních plánů. 

- se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 Krajem Vysočina. 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

- s informacemi ohledně akce Vodovod Čtvrtě. 

- s požadavkem na opravu místní komunikace. 

- s požadavkem na opravu mostu u čp. 137. 

- s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 19. 4. 2023 od 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20.15 hodin. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 4/2023 a č. 5/2023 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 3. 2023 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 15. 3. 2023 

 

              ..............................................   dne 15. 3. 2023 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 15. 3. 2023 

 

 

Razítko obce: 


