
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 20. 5. 2010 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Václav Augustin, který řídil další 
průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 20. 5. 2010 v 19:05 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, pí Irena 
Milichovská, p. Zdeněk Ondráček a Mgr. Blanka Zvolánková. 
Omluveni: p. Josef Křesťan. 
Zasedání bylo schopno se usnášet. 
Jednání bylo řízeno dle předem schváleného řádu a programu. 
Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována Mgr. Zvolánková Blanka, ověřovateli 
zápisu byli jmenováni: p. Zdeněk Ondráček 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: 8, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektovou dokumentací akce: Opatření pro 

snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Oudoleň. 
4. Zastupitelstvo obce schválilo 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. S kupující bude 
uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, stavba bude zahájena 
nejpozději do 5 let od prodeje pozemku a ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo 
obce na zpětné vykoupení prodaných pozemků v případě, že nebude tato stavba 
realizována. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z Valné hromady Svazku obcí 
Podoubraví.  

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o rekonstrukci silnice Havlíčkova 
Borová – Slavětín pro občany Havlíčkovy Borové, Slavětína a Oudoleně. Informace 
bude zveřejněna na úřední desce a v Oudoleňských listech. 

7. Zastupitelstvo obce schválilo koupi 20 ks stolního kalendáře Podoubraví 2011. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

8. Zastupitelstvo obce schválilo účast na Podoubravském víceboji v Chotěboři. 
Prostřednictvím Oudoleňských listů bude zjištěn zájem o návštěvu této akce, případně 
bude zajištěn autobus. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

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

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se skutečností, že je v současné době otevřena 20. 
výzva Operačního programu životní prostředí. 

11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením Pozemkového fondu ČR, 
Havlíčkův Brod o stažení pozemku z veřejné nabídky.  

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky laboratorních rozborů vody 
z veřejného vodovodu v Březině i v Olšinách.  

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se změnou ve vedení Obvodního oddělení Policie 
ČR v Chotěboři.  

14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem z výjezdního zasedání představenstva 
a kontrolní komise dne 30. 4. 2010 na LS Staré Ransko – Rudné doly.  

15. Zastupitelstvo obce projednalo průběh akce Akademie škol, informace k tomuto bude 
zveřejněna v Oudoleňských listech. 



16. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pokácení 1 ks smrku na pozemku p. č. 
152/1. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s akcí Odboru hygienických laboratoří Jihlava na 
vyšetření vzorků vody ze soukromých studní. Informace bude zveřejněna 
v Oudoleňských listech.  

18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s územně analytickými podklady obcí. 
19. Zastupitelstvo obce z důvodu, že pošta přestala fungovat jako roznášková služba, 

schválilo roznášku Oudoleňských listů soukromou osobou. Z tohoto důvodu také 
schválilo cenu za 1 ks Oudoleňských listů na 2,- Kč. Oudoleňské listy 6/2010 budou 
naposledy zdarma. Kdo nebude mít zájem odebírat listy za cenu 2,- Kč/ks, nechť to 
nahlásí do 18. 6. 2010 na obecním úřadě. Dále se mohou do tohoto termínu přihlásit 
na obecním úřadě zájemci o roznášku (cena 1,- Kč/ks). Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

20. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o schválené dotaci ve výši 65 tis. Kč 
z grantového programu Naše školka 2010 na projekt: Oprava sociálního zařízení 
v mateřské škole v celkové výši 130 tis. Kč. 

21. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost skupiny KSG o účinkování při 
předtančení na Pouťovém posezení.  Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

22. Zastupitelstvo obce schválilo vstup na Pouťovém posezení ve výši 40,- Kč, děti do 15 
let vstup zdarma. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

23. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č. 01/2010. Hlasování: pro: 8, proti: 
0, zdržel se: 0. 

24. Zastupitelstvo obce projednalo vyčištění malého koupaliště ve středu 26. 5. 2010 od 
17:00 hodin a velkého koupaliště v neděli 30. 5. 2010 od 9:00 hodin. 

25. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výjimku pro Základní školu Oudoleň pro 
školní rok 2010/2011, počet žáků není naplněn o 1 žáka. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

26. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) počet členů zastupitelstva obce Oudoleň pro volební období 2010 až 
2014 na počet 9. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

27. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termínem návštěvy komise krajského kola 
soutěže Vesnice roku dne 24. 5. 2010.   

28. Havl. Borové zemědělské a.s. bude zaslán dopis s upozorněním na nedodržování 
územního plánu obce, týkajících se protipovodňových opatření, toto musí být 
zrealizováno nejpozději po skončení hospodářského roku, tj. od 1. 9. 2010, jinak bude 
řešeno právní cestou. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

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

30. V případě dostatku finančních prostředků bude provedena oprava místní komunikace 
k čp. 77 a čp. 121. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

31. Zastupitelstvo obce schválilo vybudování odpočinkového místa v lomu pod obcí a 
vyznačení cyklostezky v obci. Hlasování: pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0. 

32. Zastupitelstvo obce neschválilo vybudování vchodových dveří do místního 
pohostinství z prostoru zádveří před vestibulem v kulturním domě z důvodu 
nedostatku finančních prostředků. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

 
 

Zasedání bylo ukončeno dne 20. 05. 2010 v 21:39 hodin. 
 
 
 

 



U S N E S E N Í  č.  5/2010 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 20. 05. 2010 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• navržený program zasedání. 
• 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. S kupující bude uzavřena Smlouva o 
uzavření budoucí kupní smlouvy, stavba bude zahájena nejpozději do 5 let od prodeje 
pozemku a ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo obce na zpětné vykoupení 
prodaných pozemků v případě, že nebude tato stavba realizována. Hlasování: pro: 8, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

• koupi 20 ks stolního kalendáře Podoubraví 2011. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 
0.  

• účast na Podoubravském víceboji v Chotěboři. Prostřednictvím Oudoleňských listů 
bude zjištěn zájem o návštěvu této akce, případně bude zajištěn autobus. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

• pokácení 1 ks smrku na pozemku p. č. 152/1. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  
• roznášku Oudoleňských listů soukromou osobou. 
• cenu za 1 ks Oudoleňských listů 2,- Kč. Oudoleňské listy 6/2010 budou naposledy 

zdarma. Kdo nebude mít zájem odebírat listy za cenu 2,- Kč/ks, nechť to nahlásí do 
18. 6. 2010 na obecní úřad. Dále se mohou do tohoto termínu přihlásit na obecním 
úřadě zájemci o roznášku (cena 1,- Kč/ks). Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• žádost skupiny KSG o účinkování při předtančení na Pouťovém posezení.  Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• vstup na Pouťové posezení ve výši 40,- Kč, děti do 15 let vstup zdarma. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• rozpočtové změny č. 01/2010. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
• výjimku pro Základní školu Oudoleň pro školní rok 2010/2011, počet žáků není 

naplněn o 1 žáka. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  
• zaslání dopisu Havl. Borové zemědělské a.s. s upozorněním na nedodržování 

územního plánu obce, týkajících se protipovodňových opatření, toto musí být 
zrealizováno nejpozději po skončení hospodářského roku, tj. od 1. 9. 2010, jinak bude 
řešeno právní cestou. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• provedení opravy místní komunikace k čp. 77 a čp. 121 v případě dostatku finančních 
prostředků. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:  

• vybudování vchodových dveří do místního pohostinství z prostoru zádveří před 
vestibulem v kulturním domě z důvodu nedostatku finančních prostředků. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

 
Zastupitelstvo obce stanovuje: 

• v souladu s §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) počet členů 
zastupitelstva obce Oudoleň pro volební období 2010 až 2014 na počet 9. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

 
 

 



 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:   
Mgr. Blanka Zvolánková     Václav Augustin 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Zdeněk Ondráček      Irena Milichovská  
            
           
 
 
 
 


