
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 22. 4. 2010 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Václav Augustin, který řídil další 
průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 22. 4. 2010 v 18:15 hodin. 
Dle listiny přítomných bylo v úvodu jednání přítomno 8 členů zastupitelstva obce: p. Václav 
Augustin, p. Pavel Stránský, p. Zdeněk Benc, p. Ivo Béna, p. Milan Janáček, p. Josef Křesťan, 
pí Irena Milichovská a Mgr. Blanka Zvolánková. 
Omluveni: p. Zdeněk Ondráček. 
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. Zdeněk Benc a Mgr. Blanka Zvolánková. 
 
Program jednání: 

1. Pan Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh doplnění programu 
zasedání. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. Hlasování: pro: 8, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr koupi pozemku p. č. k. (PK) 672 o 

výměře 1220 m2 v k. ú. Oudoleň. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  
4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schvaluje projektovou dokumentaci akce: 

Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Oudoleň 
vyhotovenou projektantkou firmy Ekomonitor ing. Stanislavou Pitrovou. 
Zastupitelstvo obce toto oznámí firmě Ekomonitor a požádá jí o vyřízení stavebního 
povolení a rozdělení zakázky z důvodu čerpání dotací. Zároveň bude firma požádána o 
vyhotovení rozpočtu na podzemní nádrže. 

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje majetku obce č. 1/2010 v k. 
ú. Oudoleň: části pozemku p. č. 658 o výměře asi 105 m2, PK 664 o výměře asi 37 m2, 
PK 667 o výměře asi 61 m2, PK 678 o výměře asi 5 m2 z důvodu realizace stavby 
„II/351, II/350, III/3507 Polná – Slavětín, 1. stavba“. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel 
se: 0. 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr směny pozemků č. 1/2010 ve 
spoluvlastnictví obce – spoluvlastnický podíl:  
Pozemky ve vlastnictví podílnických obcí  a LDO Přibyslav navržené ke směně: 
Katastrální území Parc. č.:                  Výměra: Druh pozemku: 
Hluboká u Krucemburku   229 12275 lesní poz. 
Hluboká u Krucemburku           231 1021 lesní poz. 
Hluboká u Krucemburku (PK)  232 3518 
Hluboká u Krucemburku           234 464 lesní poz. 
Hluboká u Krucemburku           273 108 lesní poz. 
Hluboká u Krucemburku (PK) 275 2636 
Celková výměra                                20 022 m2 
 
Pozemky ve vlastnictví LDO Přibyslav navržené ke směně: 
Katastrální území      Parc. č.:                  Výměra: Druh pozemku: 
Březí nad Oslavou        352 11 lesní poz. 
Jámy 2508 3390 lesní poz. 
Jámy 2508 5271 lesní poz. 
Jámy 2508 500 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 454 16 lesní poz. 



Lhotka u Žďáru n/S. 537 2454 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 537 381 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 541 2549 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 541 133 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 541 4640 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 543 10753 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 557 2909 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 557 3952 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 781 23 lesní poz. 
Obyčtov 698 4705 lesní poz. 
Obyčtov 700 5028 lesní poz. 
Obyčtov 701 18116 lesní poz. 
Obyčtov 703 19537 lesní poz. 
Obyčtov 703 1355 lesní poz. 
Obyčtov 704 925 lesní poz. 
Obyčtov 705 417 lesní poz. 
Obyčtov 706 3212 lesní poz. 
Obyčtov 707 3471 lesní poz. 
Obyčtov 708 3776 lesní poz. 
Obyčtov 709 442 lesní poz. 
Obyčtov 710 83 lesní poz. 
Obyčtov 711 252 lesní poz. 
Obyčtov 714 1302 lesní poz. 
Obyčtov 717 90 lesní poz. 
Obyčtov 718 147 lesní poz. 
Obyčtov 719 12599 lesní poz. 
Obyčtov 1337 496 lesní poz. 
Račín u Polničky 299 1262 lesní poz. 
Račín u Polničky 301 254 lesní poz. 
Račín u Polničky 302 160 lesní poz. 
Radostín u V. M. 414 4999 lesní poz. 
Radostín u V. M. 416 10106 lesní poz. 
Radostín u V. M. (PK) 421 227 lesní poz. 
Radostín u V. M. (PK) 421 341 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 308 1628 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 308 909 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 334 3400 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 450 3732 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 450 5130 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 450 3770 lesní poz. 
Světnov 1016 5859 lesní poz. 
Celková výměra             154 712 m2  

7. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje majetku obce č. 2/2010 v k. ú. Oudoleň 
– část pozemku PK 166/6 a PK 166/7 z důvodu stavby rodinného domu. 

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

Dalšího jednání se zúčastnil p. Zdeněk Ondráček. 
9. Zastupitelstvo obce projednalo podmínky přihlášky do Soutěže Vesnice roku 2010. 

Zastupitelstvo obce schválilo přihlásit naši obec do soutěže Vesnice roku 2010. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavebním povolením pro stavbu stavební 
úpravy zemědělské stavby se vznikem stavby pro výrobu a skladování – zámečnické 
dílny u rodinného domu čp. 7 v Oudoleni. 



11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem Fóra Zdravého kraje Vysočina – 
dotazník: „10P – desatero největších problémů kraje“. 

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem jednání s firmou Chládek a Tintěra 
Havlíčkův Brod a. s., týkající se reklamace střechy u základní školy a hasičské 
klubovny. Reklamace u školy byla uznána a bude do 14 dnů provedena.  

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem z jednání představenstva LDO 
Přibyslav dne 26. 3. 2010. 

14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Výzvou červen 2010, která obsahuje základní 
charakteristiku a podmínky pro získání dotace EU pro podnikatele v obci do 2 000 
obyvatel. 

15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou programu ADIVADLA Havlíčkův 
Brod. 

16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Nařízením vlády o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o zpevnění cesty na pozemku p. č. 
648/45 a 648/44 v k. ú. Oudoleň nad čp. 114. Zastupitelstvo rozhodlo takto: tato cesta 
nebude v současné době obcí opravena z důvodu nedostatku finančních prostředků a z 
důvodu, že není používána obyvateli obce ani k přístupu k čp. 114. Na vlastní náklady 
je možné tuto cestu opravit. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

18. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyčištění struhy k čp. 44 a k čp. 42 u místní 
komunikace. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

19. Zastupitelstvo obce schválilo objednat v měsíci květnu kontejner na velkoobjemový 
odpad. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

20. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dokončení oplocení u hřiště ZŠ a MŠ 
Oudoleň. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

21. Zastupitelstvo obce schválilo uspořádat Posezení s důchodci v pátek 10. září 2010 
v místním pohostinství s harmonikářem. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

22. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR, středisko Havlíčkův Brod, týkající se dokončení tří průtočných tůní na pozemku 
p. č. 641/3 v k. ú. Oudoleň. Tato akce byla ze strany Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR formálně uzavřena v září 2006. Drobné úpravy s cílem optimalizace 
biotopu pro střevli potoční přislíbil aktuálně provést zhotovitel akce p. Jaroslav Holas. 
Obec kontaktuje p. Jaroslava Holase se žádostí o dokončení této akce.  Hlasování: pro: 
9, proti: 0, zdržel se: 0. 

Ze zasedání odešel p. Zdeněk Ondráček.  
23. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s příspěvkem hejtmana kraje do obecních 

periodik. 
24. Zastupitelstvo obce projednalo dotaz – zda byl podán návrh na zpětné vymezení ploch 

pro výstavbu fotovoltaických elektráren v územním plánu obce Oudoleň. Žádost o 
zpětné vymezení ploch pro výstavbu fotovoltaických elektráren byla zastupitelstvem 
obce již projednána a územní plán obce byl schválen bez vymezení ploch pro 
výstavbu fotovoltaických elektráren z důvodu negativního vyjádření odboru životního 
prostředí.  

25. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem stolního kalendáře Podoubravím 2011 
od Miloslava Vaňka, Chotěboř. 

26. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na Valnou hromadu Svazku obcí 
Podoubraví dne 5. 5. 2010.  

27. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou firmy INTECON spol. s.r.o., která se 
zabývá výrobou obytných kontejnerů.  

28. Zastupitelstvo obce vyhlašuje brigádu na pletí veřejného prostranství před kulturním 
domem dne 19. 5. 2010 od 17:00 hodin. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 



29. Zastupitelstvo obce schvaluje opětovně upozornit na stížnosti na volné pobíhání psů 
v obci a na umisťování materiálu na veřejné prostranství bez oznámení a placení 
poplatku za veřejné prostranství. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

30. Zastupitelstvo obce na příštím zasedání projedná: 
- vybudování odpočinkového místa v lomu pod obcí 
- vybudování cyklostezky přes obec 
- vybudování vchodových dveří do místního pohostinství z prostoru zádveří před 

vestibulem v kulturním domě. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
 

Zasedání bylo ukončeno dne 22. 04. 2010 v 21:07 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U S N E S E N Í  č.  4/2010 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 22. 04. 2010 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• navržený program zasedání. 
• záměr koupi pozemku p. č. k. (PK) 672 o výměře 1220 m2 v k. ú. Oudoleň. 
• projektovou dokumentaci akce: Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve 

veřejném vodovodu obce Oudoleň vyhotovenou projektantkou firmy Ekomonitor ing. 
Stanislavou Pitrovou.  

• záměr prodeje majetku obce č. 1/2010 v k. ú. Oudoleň: části pozemku p. č. 658 o 
výměře asi 105 m2, PK p. č. 664 o výměře asi 37 m2, PK p. č. 667 o výměře asi 61 m2, 
PK p. č. 678 o výměře asi 5 m2 z důvodu realizace stavby „II/351, II/350, III/3507 
Polná – Slavětín, 1. stavba“. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• záměr směny pozemků č. 1/2010 ve spoluvlastnictví obce – spoluvlastnický podíl:  
Pozemky ve vlastnictví podílnických obcí  a LDO Přibyslav navržené ke směně: 
Katastrální území Parc. č.:                  Výměra: Druh pozemku: 
Hluboká u Krucemburku   229 12275 lesní poz. 
Hluboká u Krucemburku           231 1021 lesní poz. 
Hluboká u Krucemburku (PK)  232 3518 
Hluboká u Krucemburku           234 464 lesní poz. 
Hluboká u Krucemburku           273 108 lesní poz. 
Hluboká u Krucemburku (PK) 275 2636 
Celková výměra                                20 022 m2 
 
Pozemky ve vlastnictví LDO Přibyslav navržené ke směně: 
Katastrální území      Parc. č.:                  Výměra: Druh pozemku: 
Březí nad Oslavou        352 11 lesní poz. 
Jámy 2508 3390 lesní poz. 
Jámy 2508 5271 lesní poz. 
Jámy 2508 500 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 454 16 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 537 2454 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 537 381 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 541 2549 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 541 133 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 541 4640 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 543 10753 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 557 2909 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 557 3952 lesní poz. 
Lhotka u Žďáru n/S. 781 23 lesní poz. 
Obyčtov 698 4705 lesní poz. 
Obyčtov 700 5028 lesní poz. 
Obyčtov 701 18116 lesní poz. 
Obyčtov 703 19537 lesní poz. 
Obyčtov 703 1355 lesní poz. 
Obyčtov 704 925 lesní poz. 
Obyčtov 705 417 lesní poz. 
Obyčtov 706 3212 lesní poz. 
Obyčtov 707 3471 lesní poz. 
Obyčtov 708 3776 lesní poz. 



Obyčtov 709 442 lesní poz. 
Obyčtov 710 83 lesní poz. 
Obyčtov 711 252 lesní poz. 
Obyčtov 714 1302 lesní poz. 
Obyčtov 717 90 lesní poz. 
Obyčtov 718 147 lesní poz. 
Obyčtov 719 12599 lesní poz. 
Obyčtov 1337 496 lesní poz. 
Račín u Polničky 299 1262 lesní poz. 
Račín u Polničky 301 254 lesní poz. 
Račín u Polničky 302 160 lesní poz. 
Radostín u V. M. 414 4999 lesní poz. 
Radostín u V. M. 416 10106 lesní poz. 
Radostín u V. M. (PK) 421 227 lesní poz. 
Radostín u V. M. (PK) 421 341 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 308 1628 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 308 909 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 334 3400 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 450 3732 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 450 5130 lesní poz. 
Sklené u Žďáru n/S. 450 3770 lesní poz. 
Světnov 1016 5859 lesní poz. 
Celková výměra             154 712 m2  

• přihlásit naši obec do soutěže Vesnice roku 2010. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 
0. 

• vyčištění struhy k čp. 44 a k čp. 42 u místní komunikace. Hlasování: pro: 9, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

• dokončení oplocení u hřiště ZŠ a MŠ Oudoleň. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
• objednat v měsíci květnu kontejner na velkoobjemový odpad. Hlasování: pro: 9, proti: 

0, zdržel se: 0.  
• uspořádat Posezení s důchodci 10. září 2010 v místním pohostinství s harmonikářem. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
• kontaktovat p. Jaroslava Holase se žádostí o dokončení tří průtočných tůní na 

pozemku p. č. 641/3 v k. ú. Oudoleň. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

• brigádu na pletí veřejného prostranství před kulturním domem dne 19. 5. 2010 od 
17:00 hodin. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• opětovně upozornit na stížnosti na volné pobíhání psů v obci a na umisťování 
materiálu na veřejné prostranství bez oznámení a placení poplatku za veřejné 
prostranství. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:  

• žádost o zpevnění cesty na pozemku p. č. 648/45 a 648/44 v k. ú. Oudoleň nad čp. 
114. Zastupitelstvo rozhodlo takto: tato cesta nebude obcí opravena z důvodu, že není 
používána obyvateli obce ani k přístupu k čp. 114. Na vlastní náklady je možné tuto 
cestu opravit. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 
Zastupitelstvo obce projedná na příštím zasedání: 

• vybudování odpočinkového místa v lomu pod obcí 
• vybudování cyklostezky přes obec 
• vybudování vchodových dveří do místního pohostinství z prostoru zádveří před 

vestibulem v kulturním domě. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 



 
 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:   
Dana Zelenková      Václav Augustin 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Zdeněk Benc       Mgr. Blanka Zvolánková 
            
            
 
 


