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Obec Oudoleň 

Zastupitelstvo obce Oudoleň 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 14. 11. 2018 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 

hodin starostkou obce Mgr. Blankou Zvolánkovou (dále též jako „předsedající“). 

 

 

 

1. Zahájení 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala člena zastupitelstva 

Jaroslava Zvolánka ke složení slibu. Před složením slibu ho upozornila, že odmítnutí 

složit  slib  nebo složení  slibu  s  výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 

znění). 

Složení  slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 

budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Oudoleň a jejích občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky.“ a vyzvala Jaroslava Zvolánka ke složení slibu pronesením 

slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Člen zastupitelstva Jaroslav Zvolánek neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Byl seznámen a podepsal: Informaci o povinnosti mlčenlivosti člena Zastupitelstva obce 

Oudoleň. 

 

 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 ověřovateli zápisu Mgr. Annu Janáčkovou a Bc. Petra 

Zvolánka, zapisovatelkou zápisu Danu Zelenkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

 Schválení programu 

 Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

 K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění programu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bude jednat dle schváleného programu zasedání: 

1. Zahájení 

2. Komunikace od čp. 95 k čp. 111 

3. Vyčištění potoka u čp. 20 

4. Volba předsedy výboru pro rozvoj obce 

5. Volba členů výborů 

6. Žádost o povolení kácení 

7. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2018 
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8. Žádost o zatrubnění příkopu u čp. 19 

9. Žádost o prodej části obecních pozemků  

10. Příspěvek na nákup ultrazvukového přístroje 

11. Žádost o zapůjčení kulturního domu 

12. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

13. Příspěvek na mobilní telefon 

14. Dary při životních výročích 

15. Směrnice 

16. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 

17. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 2020 – 2022 

18. Rozpočtové opatření č. 7 – 8/2018 

19. Návrh Rozpočtu na rok 2019 

20. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2022 

21. Nové webové stránky obce 

22. Dotace na technickou infrastrukturu 

23. Různé 

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

Usnesení č. 1/11/2018 bylo schváleno. 
  

2. Komunikace od čp. 95 k čp. 111 

Jednání se zúčastnili občané obce, kteří se dotázali na bližší informace týkající se opravy 

komunikace od čp. 95 k čp. 111. Informace podal místostarosta obce, byla domluvena 

schůzka na místě samém dne 16. 11. 2018 v 15.30 hodin.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

3. Vyčištění potoka u čp. 20 

Jednání se zúčastnila občanka obce, která se dotazovala, zda by bylo možné provést 

vyčištění potoka vedle čp. 20. Vyčištění bude provedeno v rámci technické infrastruktury 

stavebních pozemků.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4. Volba předsedy výboru pro rozvoj obce  

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy výboru pro rozvoj obce Jaroslava 

Zvolánka.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí předsedou výboru pro rozvoj obce Jaroslava Zvolánka.  

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

Usnesení č. 2/11/2018 bylo schváleno. 

 

5. Volba členů výborů 

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí členy: 

- finančního výboru Irenu Milichovskou a Olgu Husslikovou 

- kontrolního výboru Andreu Plíhalovou a Tatianu Zvolánkovou 

- školského výboru Mgr. Martu Půžovou a Bc. Alžbětu Křivskou 

- výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost Pavla Slámu a Jiřího Kryštofka ml.         

- výboru pro životní prostředí Ing. Antonína Konfršta, Dr. a Josefa Pavliše 

- kulturního a sportovního výboru Miroslava Janáčka a Janu Kubátovou 
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- výboru pro rozvoj obce Ing. Romana Rázla a Ing. Miroslava Ondráčka. 

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

Usnesení č. 3/11/2018 bylo schváleno. 

 

6. Žádost o povolení kácení  

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se žádostí o pokácení 1 ks javoru na pozemku p. č. 

103/1 v k. ú. Oudoleň. Předseda výboru pro životní prostředí pan Václav Augustin 

přezkoumal tuto žádost a navrhuje pokácení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo doporučuje pokácení.  

 

7. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2018 

Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Eurometal servis s. r. o., Havlíčkův Brod, o 

odkoupení pozemků p. č. 160/31, 160/36 a 160/72 v k. ú. Oudoleň za účelem budoucího 

využití pro stavbu výrobní haly. Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla žádost 

doplněna o bližší informaci týkající se výroby v této lokalitě. V dané lokalitě má firma 

záměr provozovat klasickou strojírenskou výrobu, tzn. kromě zakázkové výroby a 

kooperace strojních dílů, také výrobu součástí pro tryskací stroje, svařenců, apod.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části pozemků p. č. 160/31, 160/36 a 160/72 v k. ú. 

Oudoleň firmě Eurometal servis s. r. o., Reynkova 2151, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 

288 03 914. 

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

Usnesení č. 4/11/2018 bylo schváleno. 

 

8. Žádost o zatrubnění příkopu u čp. 19 

Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí  o  zatrubnění  příkopu  v roce  2018  (2019) 

u čp. 19.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí, bude projednáno na příštím zasedání. 

 

9. Žádost o prodej části obecních pozemků 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej části pozemků p. č. 336/5 a části 

pozemku p. č. 343/5 – parcela č. 2 v k. ú. Oudoleň na stavbu rodinného domu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje na základě geometrického plánu č. 399-1129/2018 

vyhotoveného firmou GEONOVA s. r. o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod, prodej 

zasíťované  stavební  parcely  p. č. 336/8 v k. ú. Oudoleň o výměře 1 096 m2 za cenu 250 

Kč/m. S kupujícím bude sepsána Smlouva budoucí kupní.     

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

Usnesení č. 5/11/2018 bylo schváleno. 

 

10. Příspěvek na nákup ultrazvukového přístroje 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením obce s rozšířenou působností Chotěboř 

schválit příspěvek MUDr. Špitálníkové na nákup ultrazvukového přístroje pro 

endokrinologickou a diabetologickou ambulanci v Chotěboři.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 8 096 Kč (22 Kč na obyvatele) na nákup 

ultrazvukového přístroje pro endokrinologickou a diabetologickou ambulanci 

v Chotěboři.  

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 6/11/2018 bylo schváleno. 

 

11. Žádost o zapůjčení kulturního domu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Mysliveckého spolku Oudoleň o pronájem 

kulturního domu za účelem konání Mysliveckého plesu dne 2. března 2019.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu Mysliveckému spolku Oudoleň za 

účelem konání Mysliveckého plesu dne 2. března 2019.  

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

Usnesení č. 7/11/2018 bylo schváleno. 

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

Era      654 403,10 

ČSOB a. s.   3 646 688,01 

Česká spořitelna a. s.        59 073,08 

Česká národní banka      620 370,29 

Celkem   4 980 534,48 

 

z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 

4 887 706,48 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

 

13. Příspěvek na mobilní 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 14. 11. 2018 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: Bc. Petr Zvolánek 

Usnesení č. 8/11/2018 bylo schváleno. 

 

14. Dary při životních výročích  

Zastupitelstvo projednalo výši darů při významných životních událostech. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 1 000 Kč a nepeněžního 

daru až do výše 1 000 Kč každému novorozenci narozenému v obci, jehož matka měla v 

obci trvalý pobyt v době narození dítěte. 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnout nepeněžní dar až do výše 1 000 Kč občanům s 

trvalým bydlištěm na území obce, kteří dosáhnou životního výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 

a více let. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce rozhodnutím o peněžním nebo 

nepeněžním daru při dalších významných životních výročích a událostech. 

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

Usnesení č. 9/11/2018 bylo schváleno. 
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15. Směrnice 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Směrnice o účetnictví, Směrnice k majetku, 

Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů  a Jednacím řádem Zastupitelstva obce Oudoleň. 

Návrh usnesení: 

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

zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů a Jednací řád Zastupitelstva obce Oudoleň. 

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

Usnesení č. 10/11/2018 bylo schváleno. 

 

16. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 2019 

Zastupitelstvo projednalo Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Oudoleň na 

rok 2019.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce. 

 

17. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 2020 - 2022 

Zastupitelstvo projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a 

Mateřské školy Oudoleň na období 2020 – 2022.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude vyvěšen na 

úřední desce. 

 

18. Rozpočtová opatření č. 7 – 8/2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 7/2018. Tímto opatřením byl 

rozpočet na straně příjmů navýšen o 46 147 Kč (z této částky činil příjem dotace na volby 

45 000 Kč) a na straně výdajů o 72 397 Kč (z této částky činí 27 315 Kč výdaj na 

pojištění majetku obce a 25 000 Kč na nákup materiálu pro obec) a dále bylo seznámeno 

s Rozpočtovým opatření č. 8/2018. Tímto opatřením byl rozpočet na straně příjmů 

navýšen o 34 440 Kč (z této částky činí 24 500 Kč příspěvek od Nadace Partnerství) a na 

straně výdajů o 72 783 Kč (z této částky činí 55 000 Kč příspěvek na provoz školy). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

19. Návrh rozpočtu na rok 2019 

Zastupitelstvo projednalo Návrh rozpočtu Obce Oudoleň na rok 2019.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce. 

 

20. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022 

Zastupitelstvo projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Oudoleň na 

období 2020 – 2022.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude vyvěšen na 

úřední desce. 

 

21. Nové webové stránky obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Ing. Jiřího Pavlíčka na nové webové stránky 

obce.  

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

22. Dotace na technickou infrastrukturu 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s podmínkami dotace na technickou infrastrukturu pro 

stavební pozemky. Termín podání žádosti 5. 2. 2019. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč 

na jeden stavební pozemek. Následná výstavba alespoň 70 % rodinných domů musí 

ukončena do 5 let. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Podpora bydlení na technickou 

infrastrukturu pro tři stavební pozemky v k. ú. Oudoleň.  

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

Usnesení č. 11/11/2018 bylo schváleno. 

 

23. Různé  

Zastupitelstvo projednalo: 

− prodloužení platnosti webových stránek Obecní knihovny Oudoleň na 2 roky 

− žádost o povolení hostování na pouti v roce 2019 

− organizaci Posezení se seniory, Rozsvěcení vánočního stromu, Vítání občánků, 

Obecního plesu 

− termín zasedání zastupitelstva obce - příští zasedání se bude konat 12. 12. 2018 

v 18.00 hodin. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

- prodloužení webových stránek Obecní knihovny Oudoleň na 2 roky  

- hostování na pouti v roce 2019 za cenu 4 000 – 5 000 Kč 

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

Usnesení č. 12/11/2018 bylo schváleno. 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 21.12 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce 

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

4) Rozpočtové opatření č. 7/2018 

5) Rozpočtové opatření č. 8/2018 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 11. 2018. 

 

 

Ověřovatelé:               ..............................................   dne 14. 11. 2018 

 

              ..............................................   dne 14. 11. 2018 

 

 

Starostka:                     ..............................................   dne 14. 11. 2018 

 

Razítko obce: 


