
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Oudoleň, 
 

konaného dne 2. listopadu 2006. 
 
 

     Přítomni: p. Augustin Václav, p. Béna Ivo, p. Benc Zdeněk p. Janáček  Milan, p. Křesťan 
Josef, pí. Milichovská Irena, p. Ondráček Zdeněk, p. Stránský  Pavel a pí. Zvolánková 
Blanka, Mgr.  
     Zastupitelstvo je usnášení schopné. 
     Jednání ustavujícího zasedání předsedal p. Augustin Václav. Přivítal přítomné a seznámil 
je s programem zasedání zastupitelstva obce.  
     Jednání bylo řízeno dle předem schváleného řádu a programu.  
 
Program jednání: 

1. Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována pí. Zelenková Dana, ověřovateli 
zápisu byli jmenováni: p. Béna Ivo a pí. Zvolánková Blanka, Mgr. 

2. Proběhla volba mandátové komise ve složení:  
- předseda pí. Milichovská Irena     
- člen  p. Ondráček Zdeněk 
- člen   p. Stránský Pavel 

Pan Luboš Veselý z důvodu velkého pracovního vytížení odmítl mandát člena 
obecního zastupitelstva, na jeho místo nastoupil 1. náhradník za volební stranu SNK – 
Za Oudoleň krásnější p. Josef  Křesťan. Mandátová komise potvrdila  správnost  voleb  
do zastupitelstva obce.  
Pro: 9 hlasů     Proti: 0 

3. Členové obecního zastupitelstva složili slib, kterým se ujímají svých práv a 
povinností. 

4. Obecní zastupitelstvo zvolilo návrhovou komisi pro volbu starosty a místostarosty 
obce Oudoleň ve složení: 

- předseda p. Janáček Milan 
- člen  p. Benc Zdeněk 
- člen  p. Křesťan Josef 

Pro:   9 hlasů  Proti: 0 hlasů 
5. Členové obecního zastupitelstva schválili volbu starosty a místostarosty tajnou volbou.  

Pro: 9 hlasů   Proti: 0 hlasů 
6. Členové obecního zastupitelstva schválili volbu jednoho místostarosty.  

Pro: 9 hlasů   Proti: 0 hlasů 
7. Dále členové obecního zastupitelstva schválili, že výkon funkce starosty a 

místostarosty bude prováděn jako neuvolněné funkce. 
Pro: 9 hlasů   Proti: 0 hlasů 

8. Předseda návrhové komise vyzval členy obecního zastupitelstva k provedení tajné 
volby starosty. Počtem 9 hlasů byl starostou obce zvolen  p. Augustin Václav. Pan 
Augustin Václav, starosta obce Oudoleň, nadále řídil zasedání zastupitelstva obce. 

9. Dále předseda návrhové komise vyzval členy obecního zastupitelstva k provedení 
tajné  volby místostarosty.  

- p. Stránský Pavel získal 6 hlasů 
- p. Ondráček Zdeněk získal 3 hlasy. 

Místostarostou obce byl zvolen p. Stránský Pavel.  
10. Obecní zastupitelstvo schválilo Jednací řád zastupitelstva obce Oudoleň. 

Pro: 9 hlasů   Proti: 0 hlasů 



11. Obecní zastupitelstvo schválilo zřízení 7 komisí. 
Pro:  8 hlasů  Zdržel se: 1 hlas  Proti:    0 hlasů 

12. Obecní zastupitelstvo schválilo předsedu výboru: 
- finančního  pí. Milichovská Irena     
- kontrolního  p. Béna Ivo 

Předsedům byla předána náplň jejich činnosti. Do příštího zasedání oznámí 
předsedové výboru členy výboru. Výbor musí být nejméně tříčlenný a počet jejich 
členů musí být lichý.  

13. Dále členové obecního zastupitelstva zvolili předsedu  výboru: 
- požárního    p. Janáček Milan 
- vodohospodářského   p. Benc Zdeněk 
- kulturního a sportovního  p. Ondráček Zdeněk 
- stavebního    p. Křesťan Josef 
- školského    Mgr. Zvolánková Blanka. 

Předsedům byla předána náplň jejich činnosti. Do příštího zasedání oznámí 
předsedové výboru členy výboru. Výbor musí být nejméně tříčlenný a počet jejich 
členů musí být lichý.  

14. Obecní zastupitelstvo určilo člena školské rady při Základní škole a Mateřské škole 
v Oudoleni: Mgr. Zvolánková Blanka.  

15. Obecní zastupitelstvo určilo úřední hodiny starosty a místostarosty obce: 
Starosta obce: 
Augustin Václav  čtvrtek   18.00 - 20.00 hodin 

 
Místostarosta: 
Stránský Pavel  úterý   17.30 – 18.30 hodin. 

16. Obecní zastupitelstvo schválilo termíny zasedání obecního zastupitelstva: 
- 23. 11. 2006  v 18.00 hod. 
- 21. 12. 2006  v 18.00 hod. 
- 25.   1. 2007  v 18.00 hod. 
- 22.   2. 2007  v 18.00 hod. 
- 22.   3. 2007  v 18.00 hod. 

17. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s nesplněnými akcemi za minulé volební 
období. 

18. Obecní zastupitelstvo schválilo instalaci bezdrátového zvonku u venkovního vchodu 
do obecního úřadu pro starší občany naší obce. 

19. Obecní zastupitelstvo schválilo měsíční odměnu členům zastupitelstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U s n e s e n í   č. 1/2006 
 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Oudoleň 
 

konaného dne 2. 11. 2006 
  

Obecní zastupitelstvo: 
1) stanovilo: 
 a) způsob volby starosty a místostarosty – tajná 
 b) jednoho místostarostu 
 c) výkon funkce starosty a místostarosty je  n e u v o l n ě n é 
 
2) zvolilo: 
 a) starostu obce:   pan A u g u s t i n   Václav 
  
 b) místostarostu obce:  pan      S t r á n s k ý   Pavel 
 
3) zřídilo tyto výbory a schválilo jejich předsedy: 

finanční  výbor   předseda  pí. Milichovská Irena        
kontrolního výbor  předseda  p.  Béna Ivo   

  školský výbor  předseda  Mgr. Zvolánková Blanka 
  vodohospodářský výbor předseda  p. Benc Zdeněk 
  stavební výbor  předseda  p. Křesťan Josef 
  kulturní a sportovní výbor předseda  p. Ondráček Zdeněk 
  požární výbor   předseda  p. Janáček Milan. 
 
4) ustanovilo za člena školské rady při ZŠ a MŠ Oudoleň: Mgr. Zvolánkovou Blanku.  
 
5) ustanovilo úřední hodiny na Obecním úřadě v Oudoleni: 

Starosta obce: 
Augustin Václav  čtvrtek   19.00 - 21.30 hodin 
Místostarosta: 
Stránský Pavel  úterý   17.30 – 18.30 hodin 

 
6) schválilo: 

− Jednací řád zastupitelstva obce Oudoleň. 
− instalaci bezdrátového zvonku u venkovního vchodu do obecního úřadu pro starší 

občany naší obce. 
− termíny zasedání obecního zastupitelstva: 

o 23. 11. 2006  v 18.00 hod. 
o 21. 12. 2006  v 18.00 hod. 
o 25.   1. 2007  v 18.00 hod. 
o 22.   2. 2007  v 18.00 hod. 
o 22.   3. 2007  v 18.00 hod. 

− měsíční odměnu členům zastupitelstva. 
 
 
 
 
 



Zapisovatel:       Starosta  obce:    
pí. Zelenková Dana     p. Augustin Václav 
      
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Mgr. Zvolánková Blanka    p. Béna Ivo 
 

 


