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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 15. 2. 2023 

 

 

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

v 19.05 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 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Michala Blažka a Josefa Křesťana, 

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. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o 

umístění stavby 

5. Žádost o prodej pozemků 

6. Projekt „Vodovod Čtvrtě“ 

7. Žádosti o dar 

8. Obecní kronika 

9. Oprava jeviště v kulturním domě 

10. Inventarizační zpráva za rok 2022 

11. Rozpočtové opatření č. 2/2023 a č. 3/2023 

12. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

13. Různé  

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

Usnesení č. 1/2/2023 bylo schváleno  

                                                                                                                                                                                                 

2. Kontrola usnesení 

Usnesení jsou průběžně plněna.  

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby. Smlouva se týká uložení el. vedení do země v části 

obce od čp. 2 po čp. 103. 



2 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-2025243 číslo smlouvy: CEZd_SoBS VB 62619/IV-

12-2025243/HB Oudoleň p. č. 160/86 knn mezi obcí (budoucí povinná) a 

ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmoky, Teplická 

874/8, zastoupená společností Osvětlení a energetické systémy a. s, IČO: 25088092, se 

sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14 (budoucí oprávněná), a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 2/2/2023 bylo schváleno. 

 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění 

stavby 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby. Smlouva se týká uložení cca 1 m 

nového domovního přívodu pro čp. 130.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2025243 číslo smlouvy: CEZd_SoBS SIS 

62798/IV-12-2025243/HB Oudoleň p. č. 160/86 knn mezi budoucím oprávněným, obcí 

(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmoky, Teplická 874/8, zastoupená společností Osvětlení a energetické systémy a. s, 

IČO: 25088092, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, (investor), a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy.  

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

Usnesení č. 3/2/2023 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o prodej pozemků  

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej části pozemků p. č. 22/3, p. č. 683/4, 

p. č. 349/1, p. č. 692/1 a pozemku p. č. 648/131 v k. ú. Oudoleň z důvodu uvedení stavu 

pozemků do souladu se zápisy v katastru nemovitostí.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části pozemků p. č. 22/3, p. č. 683/4, p. č. 349/1, 

p. č. 692/1 a pozemku p. č. 648/131 v k. ú. Oudoleň.  

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

Usnesení č. 4/2/2023 bylo schváleno. 

 

6. Projekt „Vodovod Čtvrtě“ 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem projektu Vodovod Čtvrtě a s průběhem 

zatrubnění dešťové kanalizace v této části obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje průběh a realizaci projektu Vodovod Čtvrtě a zatrubnění 

dešťové kanalizace v části obce Čtvrtě.   

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

Usnesení č. 5/2/2023 bylo schváleno. 
 

7. Žádosti o dar 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostmi o poskytnutí finančního daru.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru: 

- na pořádání Dětského karnevalu dne 25. 2. 2023 ve výši 2 000 Kč. 
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- Městu Chotěboř, Pečovatelské službě Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř, ve výši 

10 000 Kč. V současné době pečovatelské služba pečuje o 2 klienty z naší obce. 

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí daru: 

- Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Jihlavský spolek neslyšících, 

Nádražní 397, Havlíčkův Brod 

- Centru pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o. p. s., třída Legionářů 

1460/24, Jihlava. 

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

Usnesení č. 6/2/2023 bylo schváleno. 
 

8. Obecní kronika 

Zastupitelstvo projednalo uzavření Dohody o provedení práce na přípravu a provedení 

zápisu do obecní kroniky za rok 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavřít dohodu o provedení práce na přípravu a provedení 

zápisu do obecní kroniky za rok 2022. 

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

Usnesení č. 7/2/2023 bylo schváleno. 

 

9. Oprava jeviště v kulturním domě 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem prací na opravě jeviště v kulturním domě.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

10. Inventarizační zpráva za rok 2022 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Inventarizační zprávou za rok 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2022. 

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

Usnesení č. 8/2/2023 bylo schváleno. 

 

11. Rozpočtové opatření č. 2/2023 a č. 3/2023 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 2/2023 a č. 3/2023. 

Rozpočtovým opatřením č. 2/2023 bude rozpočet na straně příjmů navýšen o 38 600 Kč 

(dotace na volby prezidenta ČR) a na straně výdajů o 94 958 Kč (nejvyšší výdaj činí 

navýšení položky odvodu DPH). Rozpočtovým opatřením č. 3/2023 bude rozpočet na 

straně výdajů navýšen o 459 800 Kč (nákup sekacího a mulčovacího traktoru).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2023.  

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2023. 

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

Usnesení č. 9/2/2023 bylo schváleno. 

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

ČSOB Poštovní spořitelna 1 443 711,23 

ČSOB a. s. 5 992 103,56 

Česká spořitelna a. s. 1 238 282,01 

Česká národní banka 1 434 010,28 
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Celkem              10 108 107,08 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

13. Různé 

Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

- s cenovou nabídkou na projekt Úprava školní jídelny v kulturním domě od firmy 

TeS, spol. s r. o. Chotěboř 

- s novelou zákona Lex Ukrajina IV (zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny)  

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

- s pronájmem vestibulu kulturního domu pro zázemí masopustního průvodu 

- s pronájmem kulturního domu za účelem pořádání Dětského karnevalu 

- se stížností na létání dronu nad obytnou zónou obce 

- s termínem Posezení se seniory dne 28. 4. 2023 od 17.00 hodin 

- s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 15. 3. 2023 od 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20.22 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

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

3) Rozpočtové opatření č. 2/2023 

4) Rozpočtové opatření č. 3/2023 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 2. 2023 

 

 

Ověřovatelé:    ..............................................   dne 15. 2. 2023 

 

 

              ..............................................   dne 15. 2. 2023 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 15. 2. 2023 

 

 

 

 

Razítko obce: 


