
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
dne 24. 3. 2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Václav Augustin, který řídil další 
průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 24. 3. 2010 v 17:30 hodin. 
Dle listiny přítomných bylo v úvodu jednání přítomno 7 členů zastupitelstva obce:  p. Václav 
Augustin, p. Pavel Stránský, p. Zdeněk Benc, p. Ivo Béna, p. Josef Křesťan, pí Irena 
Milichovská a Mgr. Blanka Zvolánková. 
Omluveni: p. Zdeněk Ondráček, p. Milan Janáček. 
Zasedání bylo schopno se usnášet. 
Jednání bylo řízeno dle předem schváleného řádu a programu. 
Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována pí Dana Zelenková, ověřovateli zápisu byli 
jmenováni: p. Josef Křesťan a pí Irena Milichovská. 
Program jednání: 

1. Pan Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh doplnění programu 
zasedání. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. Hlasování: pro: 7, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na místě samém žádost o pronájem 

pozemku p. č. 570/6 o výměře 351 m2 v k. ú. Oudoleň na dobu 5 let za těchto 
podmínek: žadatel zajistí uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s obcí a zaplatí 
poplatek za komunální odpad. Jednání se zúčastnil také p. Benák Vladimír a pí 
Kotrbová. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň o zjištění možnosti 
zajíždění autobusové linky č. 600300 Chotěboř – Havlíčkova Borová (odjezd 
z Chotěboře v 6:15 hodin) na zastávku Oudoleň – váha. Zastupitelstvo obce osloví 
Zastupitelstvo obce Jitkov se žádostí o vyjádření k tomuto návrhu. Hlasování: pro: 7, 
proti: 0, zdržel se: 0. 

Dalšího jednání se zúčastnil p. Milan Janáček.  
5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s akcí „Čistá Vysočina“, která bude probíhat ve 

dnech 16. 4. – 22. 4. 2010 ve spolupráci s obcemi, školami, neziskovými 
organizacemi, Krajskou správou údržby silnic Vysočiny a autobusovými dopravci 
v kraji Vysočina v rámci projektu Vysočina 21. 

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem z jednání představenstva Lesního 
družstva obcí Přibyslav dne 26. 2. 2010.  

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z valné hromady o. p. s. Havlíčkův 
kraj konané dne 11. 3. 2010. Zastupitelstvo obce schválilo zadat vyhotovení projektů: 
modernizace hřiště, klubovny, výstavba lesoparku, rezervoáru s možností uplatnění 
dotací z o. p. s. Havlíčkův kraj. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

8. Zastupitelstvo obce projednalo ústní žádost o pokácení stromu – druh: jasan,  o 
obvodu 100 cm ve výšce 130 cm na pozemku p. č. st. 70 v k. ú. Oudoleň z důvodu 
prosychání a blízkého vedení el. vedení. Zastupitelstvo obce schvaluje za podmínky 
náhradní výsadby 3 ks stromu.  Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

9. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Obce Oudoleň o pokácení 2 ks 
stromů – druh: jasan a javor o obvodu ve výšce 130 cm 120 cm a 125 cm na pozemku 
p. č. 648/45 v k. ú Oudoleň. Stromy jsou proschlé a hrozí pád. Stromy budou 
pokáceny ve spolupráci s ČEZ. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením Státního zemědělského 
intervenčního fondu Brno o zamítnutí žádosti o dotaci na projekt: Stavební obnova 
víceúčelového kulturního domu a dětského hřiště v rámci Programu rozvoje venkova 
z těchto důvodů: schválená částka na dotace byla asi poloviční oproti minulému roku a 
při přerozdělování byly zvýhodněny obce řešící ekologické problémy obcí s výstavbou 
vodovodů, kanalizací a centrálních čističek odpadních vod. Zastupitelstvo obce 
schválilo opětovně požádat o dotaci v termínu říjen 2010 na stejný projekt s touto 
změnou projektu – řešení umístění obecního úřadu do přízemí kulturního domu. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 



11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o převod hospodářského výsledku 
ZŠ a MŠ Oudoleň ve výši 190,91 Kč do fondu rezerv na pomůcky na vyučování. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením o odstoupení od možnosti koupě 
pozemků p. č. 60/10 a 60/11 v k. ú. Oudoleň.  

13. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o prodej pozemku p. č. 60/10 o 
výměře 301 m2 a pozemku p. č. 60/11 o výměře 600 m2 v k. ú. Oudoleň. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Oznámením o zahájení stavebního řízení pro 
vydání stavebního povolení pro stavební úpravy zemědělské stavby se vznikem stavby 
pro výrobu a skladování – zámečnické dílny u rodinného domu č. p. 7 v Oudoleni. 

15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o poskytnutí podpory z Fondu 
Vysočiny z grantového programu Naše školka. Bylo požádáno o dotaci na akci: 
Oprava sociálního zařízení v mateřské škole, celkový rozpočet projektu činí 130 tis. 
Kč, požadovaná výše podpory činí 65 tis. Kč. Projekt řeší výměnu vodovodních 
rozvodů a odpadů, výměnu dlažby, sociálního zařízení a vybudování sprchového 
koutu pro děti.  

16. Zastupitelstvo obce projednalo záměr koupi pozemku p. č. k. (PK) 672 o výměře 1220 
m2 v k. ú. Oudoleň.  

17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s opětovnou žádostí obce o dokončení tří 
průtočných tůní, které realizoval p. Holas na pozemku p. č. 641/3 v k. ú. Oudoleň 
z důvodu výskytu střevle potoční. Žádost byla zaslána Agentuře ochrany přírody a 
krajiny ČR, středisko Havlíčkův Brod. 

18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s příspěvkem hejtmana kraje do obecních 
periodik. 

19. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky školy Mgr. Dagmar Losenické o 
odebrání jejího osobního příplatku z úsporných důvodů, zastupitelstvo obce žádost 
schválilo s účinností od 1. 4. 2010. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

20. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s článkem o Lesním družstvu obcí Přibyslav, 
který bude zveřejněn v Oudoleňských listech.  

21. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z jednání dne 15. 3. 2010 týkající 
se stavby „II/351, II/350, III/3507 Polná – Slavětín, 1. stavba“. 

22. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi k volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. – 29. května 2010. 

23. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o průběhu prodeje a koupi pozemků 
na čtvrtích – dosud není firmou Geodézie Havlíčkův Brod vyhotoven geometrický 
plán.  

24. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o opravu hráze rybníka u Stejskalů. 
Zastupitelstvo obce schválilo na tuto opravu příspěvek ve výši 1500,- Kč, zemina bude 
rozprostřena na pozemku p. č.  648/56. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

25. Zastupitelstvo obce schvaluje členy požární hlídky na taneční zábavě dne 3. 4. 2010: 
p. Václav Augustin a p. Josef Křesťan. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

26. Zastupitelstvo obce schválilo upozornit na dovýsadbu uhynulých stromků a keřů 
v rámci akce Obnova centra obce Oudoleň. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

27. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo aktivitu ZŠ a MŠ Oudoleň v rámci 
grantového programu Podpora komunitní funkce škol na projekt Školní zahrada. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

28. Zastupitelstvo obce opět jednalo o možnosti vykoupení a přípravy stavebních parcel. 
29. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z jednání s projektantkou firmy 

Ekomonitor ing. Stanislavou Pitrovou ohledně odradoňovací stanice a stavby nového 
rezervoáru.  

30. Zastupitelstvo obce schválilo pořádání obecního plesu dne 19. 2. 2011 – hudba 
TANDEM. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

31. Zastupitelstvo obce schválilo přistavení valníků na zahradní odpad dne 17. 4. 2010. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

 
Zasedání bylo ukončeno dne 24. 03. 2010 v 21:08 hodin. 



U S N E S E N Í  č.  3/2010 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 24. 03. 2010 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• navržený program zasedání. 
• žádost o pronájem pozemku p. č. 570/6 o výměře 351 m2 v k. ú. Oudoleň na dobu 5 let 

za těchto podmínek: žadatel zajistí uzavření  Smlouvy o zřízení věcného břemene 
s obcí a zaplatí poplatek za komunální odpad. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

• oslovit Zastupitelstvo obce Jitkov se žádostí o vyjádření k návrhu zajíždění 
autobusové linky č. 600300 Chotěboř – Havlíčkova Borová (odjezd z Chotěboře 
v 6:15 hodin) na zastávku Oudoleň – váha. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

• zadat vyhotovení projektů modernizace hřiště, klubovny, výstavba lesoparku, 
rezervoáru. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• žádost o pokácení stromu – druh: jasan,  na pozemku p. č. st. 70 v k. ú. Oudoleň o 
obvodu 100 cm ve výšce 130 cm z důvodu prosychání a vedení el. vedení za 
podmínky náhradní výsadby 3 ks stromu.   

• žádost o pokácení 2 ks stromů – druh: jasan a javor o obvodu ve výšce 130 cm 120 cm 
a 125 cm na pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň. Stromy jsou proschlé a hrozí pád 
Stromy budou pokáceny po dohodě s ČEZ.  

• opětovně požádat o dotaci na projekt: Stavební obnova víceúčelového kulturního 
domu a dětského hřiště v rámci Programu rozvoje venkova v termínu říjen 2010 s 
touto změnou projektu – řešení umístění obecního úřadu do přízemí kulturního domu.  
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• žádost o převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oudoleň ve výši 190,91 Kč do 
fondu rezerv na pomůcky na vyučování. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• žádost o prodej pozemku p. č. 60/10 o výměře 301 m2 a pozemku p. č. 60/11 o výměře 
600 m2 v k. ú. Oudoleň. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• žádost ředitelky školy Mgr. Dagmar Losenické o odebrání osobního příplatku 
z úsporných  důvodu. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• žádost o opravu hráze rybníka u Stejskalů za těchto podmínek: příspěvek obce činí 
1500,- Kč, zemina bude rozprostřena na pozemku p. č.  648/56. Hlasování: pro: 8, 
proti: 0, zdržel se: 0. 

• členy požární hlídky na taneční zábavě dne 3. 4. 2010: p. Václav Augustin a p. Josef 
Křesťan. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• upozornit na dovýsadbu uhynulých stromků a keřů v rámci akce Obnova centra obce 
Oudoleň. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• aktivitu ZŠ a MŠ Oudoleň v rámci grantového programu: Podpora komunitní funkce 
škol na projekt Školní zahrada. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• pořádání obecního plesu dne 19. 2. 2011 – hudba TANDEM. Hlasování: pro: 8, proti: 
0, zdržel se: 0. 

• přistavení valníků na zahradní odpad dne 17. 4. 2010. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

 
Zastupitelstvo obce ukládá:  

• projednat na příštím zasedání záměr koupi pozemku (PK) 672 v k. ú. Oudoleň. 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:   
Dana Zelenková      Václav Augustin 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Josef Křesťan       Irena Milichovská  
            
            


