
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 18. května 2006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle prezentační listiny  bylo  v úvodu  jednání přítomno 8 členů obecního zastupitelstva: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Rosický Miloš, p. Ondráček Miroslav, p. Janáček 
Milan, pí. Stehnová Vladimíra, p. Jonáš Ladislav a p. Benc Zdeněk. 
     Omluveni: 1 
     Zasedání bylo schopno se usnášet. 
     Jednání bylo řízeno, dle předem schváleného řádu a programu. 
     Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována pí. Zelenková Dana, ověřovateli zápisu 
byli jmenováni: p. Ondráček Miroslav a p. Jonáš Ladislav. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy obecního zastupitelstva a seznámil je s programem 
zasedání. 

2. Jednání se zúčastnil p. H., Oudoleň, který podal stížnost na uložení dříví na veřejném 
prostranství, které stěžuje přístup na horní hřiště. Při vstupu na hřiště se musí nyní toto 
dříví obcházet. Lepší zpřístupnění bude provedeno do 9. 6. 2006. 

3. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Antla a pí. Antlové, Oudoleň o povolení 
pokácení modřínu na pozemku p. č. 42/7 o obvodu kmene ve výšce 130 cm 80 cm. 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že modřín není v havarijním stavu a z důvodu 
vegetačního období bude pokácení povoleno po ukončení vegetačního období tj. v 
měsících říjen – březen. 

4. Obecní zastupitelstvo projednalo připomínku p. Janáčka, Oudoleň, týkající se 
zabránění vymílání břehu pod plotem u horního hřiště, obecní zastupitelstvo schvaluje 
řešit tuto připomínku při úpravě komunikace okolo tří nových stavebních pozemků, 
provede firma Matějka, Ždírec n/D. 

5. Obecní zastupitelstvo schválilo opětovné podání inzerátu na prodej kopírovacího 
stroje do Oudoleňských listů. 

6. P. Augustin navrhl postup řešení při nedorozumění, které vzniklo při hrazení faktury 
za vyvážení vody ze sklepa u Tonarů. Navrhuje a obecní zastupitelstvo bere na 
vědomí, že v takovémto havarijním případě fakturu hradí poškozený a dále může 
požádat obecní úřad o příspěvek  na hrazení této faktury. První nárokování takovéto 
škody je nutno uplatnit na pojišťovně, u které má objekt pojištěn. 

7. Obecní zastupitelstvo projednalo projekt: Prodloužení hlavního řádu STL plynovodu 
k pozemku manželů Ondráčkových, které bude provádět firma Dvořák. 

8. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo předběžný zájem naší obce o volná místa 
v Domě s pečovatelskou službou ve Slavíkově, p. Augustin zjistí bližší informace. 

9. Obec Oudoleň nezískala z důvodu velkého množství žádostí dotaci z grantového 
programu: Systém sběru a třídění odpadu 2006 na nákup 1 ks kontejnerů na barevné 
sklo a 1 ks kontejneru na bílé sklo.Obecní zastupitelstvo schválilo nákup 1 ks 
kontejneru na bílé sklo a 1 ks kontejneru na barevné sklo, z důvodu zajištění třídění 
bílého a barevného skla v celé obci. 

10. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis kontrolního a finančního výboru. 
11. Obecní zastupitelstvo projednalo opravu střechy u základní školy, budou osloveny 3 

firmy se žádostí o nabídku. 



12. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s jednáním dne 12. 5. 2006, 
týkající se rozšíření vjezdu z hlavní silnice ze směru od České Bělé, toto rozšíření 
silnice bylo Správou a údržbou silnic, Havlíčkův Brod schváleno. 

13. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Městského úřadu Ždírec n/D. na 
vstup naší obce do nově vzniklé obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj. Obecní 
zastupitelstvo schválilo žádost o umožnění vstupu do nově vzniklé obecně prospěšné 
společnosti Havlíčkův kraj. Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, že se bude řídit  
stanovenými vstupními podmínkami.  

14. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno a schválilo Dodatek č. 1/2006 k smlouvě 
nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se 
sídlem v Přibyslavi ze dne 1. 7. 2004 DOHODA o výši nájemného  

15. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu nájemní, kterou se nahrazuje 
smlouva nájemní ze dne 19. 6. 2004.  

16. Obecní zastupitelstvo bylo dále seznámeno s: 
− Přehledem odpisů nemovitostí, které byly předmětem vkladu do základního kapitálu - 

porovnání účetních a daňových odpisů u LDO Přibyslav,  
− dopisem JUDr. Jonáka – Problematika zvýšení základního kapitálu družstva,  
− s Rozhodnutím Městského úřadu Žďár nad Sázavou – Městský úřad Žďár nad 

Sázavou vydává souhlas s dělením lesních pozemků v k. ú. Jámy. 
17. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno a schválilo žádost p. Šotoly a pí. Šotolové, 

Havlíčkův Brod o povolení oplocení u čp. 16 dle přiloženého nákresu. 
18. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č. 1/2006. 
19. Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí stížnost p. Slámy, Oudoleň, na 

stavební úpravy u kolny čp. 83. Tuto stavební úpravu povolil obecní úřad v souladu se 
stavebním zákonem. P. Stránský nám k této stížnosti sdělil, že krov nezasahuje na 
pozemek p. Slámy. 

20. Obecní zastupitelstvo schválilo pořádání Turnaje v tenisu o pohár starosty obce, 
zájemci se mohou přihlásit u p. Augustina do 15. 6. 2006. 

21. Obecní zastupitelstvo projednalo organizaci Pouťové taneční zábavy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



U S N E S E N Í  č.  6/2006 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  18.  5.  2006 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
− zápis kontrolního a finančního výboru. 
− nákup 1 ks kontejneru na bílé sklo a 1 ks kontejneru na barevné sklo, z důvodu 

zajištění třídění bílého a barevného skla v celé obci. 
− řešit připomínku p. Janáčka, Oudoleň 113, týkající se zabránění vymílání břehu pod 

plotem u horního hřiště, při úpravě komunikace okolo tří nových stavebních pozemků, 
provede firma Matějka, Ždírec n/D. 

− opětovné podání inzerátu na prodej kopírovacího stroje do Oudoleňských listů. 
− předběžný zájem naší obce o volná místa v Domě s pečovatelskou službou ve 

Slavíkově, p. Augustin zjistí bližší informace. 
− žádost o umožnění vstupu do nově vzniklé obecně prospěšné společnosti Havlíčkův 

kraj. Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, že se budeme řídit  stanovenými vstupními 
podmínkami. 

− Dodatek č. 1/2006 k smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva 
obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 1. 7. 2004 DOHODA o 
výši nájemného.  

− Smlouvu nájemní, kterou se nahrazuje smlouva nájemní ze dne 19. 6. 2004. 
− žádost p. Šotoly a pí. Šotolové, Havlíčkův Brod o povolení oplocení u čp. 16 dle 

přiloženého nákresu. 
− rozpočtové změny č. 1/2006. 
− pořádání Turnaje v tenisu o pohár starosty obce, zájemci se mohou přihlásit u p. 

Augustina. 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

− stížnost p. Slámy, Oudoleň 7, na stavební úpravy u kolny čp. 83. Tuto stavební úpravu 
povolil obecní úřad v souladu se stavebním zákonem. P. Stránský nám k této stížnosti 
sdělil, že krov nezasahuje na pozemek p. Slámy. 

− že v takovémto havarijním případě fakturu hradí poškozený a dále může požádat 
obecní úřad o příspěvek  na hrazení této faktury. První nárokování takovéto škody je 
nutno uplatnit na pojišťovně, u které má objekt pojištěn. 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
- p. Antlovi J. a pí. Antlové Z. opravit plot sousedící s mateřskou a základní školou – 

bude se řešit na jaře 2006. 
- p. Augustinovi odstranit klády u horního hřiště do 9. 6. 2006. 
- p. Augustinovi zjistit bližší informace o umístění našich občanů v Domě 

s pečovatelskou službou ve Slavíkově. 
Z minulého zasedání trvá: 

- p. Stránskému P. vést jednání s pí. Horákovou Marií, týkající se pohledávky na 
pozemku p.č. 177/7. 

 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Ondráček Miroslav      Jonáš Ladislav  
        
 


