
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 27. července 2006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle prezentační listiny  bylo  v úvodu  jednání přítomno 7 členů obecního zastupitelstva: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Janáček Milan, pí. Milichovská Irena, p. Rosický 
Miloš, p. Ondráček Miroslav 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. Benc Zdeněk a pí. Milichovská Irena.. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy obecního zastupitelstva a předložil návrh programu 
zasedání. Obecní zastupitelstvo schválilo navržený program zasedání. 

2. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Ondráčka, Oudoleň :  
- neustále vtékání povrchové vody z cesty p. č. 664/1 pod čp. 3, žádám umístit podél 

komunikace svod, který by odváděl povrchovou vodu do kanalizace – bylo prověřeno 
a zjištěno, že povrchová voda teče po druhé straně místní komunikace a nevtéká pod 
čp. 3, pokud bude v tomto místě řešena povrchová voda bude svod veden po druhé 
straně místní komunikace. 

- odvodu vody z bývalé vápenky před čp. 3, přejezdem těžké techniky byla porušena, 
žádám o položení  trubek nových a svodu vody do potoka – v současné době je sucho 
a není možné zjistit stav na místě samém, toto bude řešeno. 

- porušení a vypadání omítky ve sklepě za čp. 3 a dále popraskání zdí u domu, došlo 
zřejmě k porušení statiky, žádáme o statické šetření za naší účasti – toto bude řešeno 
po prohlídce sklepa na místě samém. 

3. Obecní zastupitelstvo schválilo s účinností od 1. 8. 2006 do funkce předsedy 
požárního výboru p. Rosického Miloše. Obecní zastupitelstvo ke dni 31. 7. 2006 ruší 
kulturní komisi. 

4. Obecní zastupitelstvo určilo počet okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konané ve 
dnech 20. a 21. října 2006 na 1, sídlo volebního okrsku určilo v zasedací místnosti 
kulturního domu čp. 131. 

5. Obecní zastupitelstvo určilo počet členů okrskové volební komise pro volby do 
zastupitelstev obcí na :  4+1. 

6. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi o volbách do 
zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR. 

7. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č. 3/2006. 
8. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s provedenou revizí komínů kulturního domu. 
9. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s provedenou revizí výsuvného žebříku. 
10. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s dalším průběhem stížnosti p. Slámy. 
11. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo pronájem části pozemku p. č. 476/5 o 

rozloze 15 x 8 , tj. 120 m2 v k. ú. Oudoleň  p. Š. L. a pí. Š. Z., Havlíčkův Brod na dobu 
1 roku, výše pronájmu činí 5,- Kč/m2/rok. 

12. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. L. M., Pardubice o povolení stavebních 
úprav – výměna krytiny na čp. 86 v Oudoleni. Obecní zastupitelstvo souhlasí za 
podmínky, jestliže bude pouze měněna krytina  a nedojde k výměně krovu. 



13. Obecní zastupitelstvo schválilo žádost SDH Oudoleň o finanční prostředky na nákup 
dvou kusů stejnokrojů. 

14. Obecní zastupitelstvo schválilo žádost SDH Oudoleň o finanční prostředky na nákup 
dvou kusů hasičských přístrojů do hasičského vozidla: 1 ks práškový a 1 ks sněhový. 

15. Obecní zastupitelstvo projednalo informace z Povodí Labe, týkající se evidence 
připravovaných protipovodňových opatření investičního charakteru realizovatelných 
do roku 2010. V naší obci nejsou plánovaná žádná  protipovodňová opatření 
investičního charakteru. Bude oslovena Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod a 
požádáno o spolupráci při realizaci propusti o průměru 80 cm pod silnicí pod 
regulační plynovou stanicí. 

16. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem dokončení hřiště v dolní části obce. 
17. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro 

poskytování dotací z vlastních prostředků kraje pro rok 2006 na podporu šíření 
vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje Vysočina a schválilo podání Žádosti 
o poskytnutí dotace na šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje 
Vysočina. Obec bude žádat o dotaci ve výši 18.tis. Kč na pořízení PC do místní 
knihovny. 

18. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky laboratorního rozboru vody 
z obecního vodovodu ze dne 19. 6. 2006 z rezervoáru Březina a Olšiny a dále rozboru 
vody odebraného v domácnostech zásobovaných obecní vodou z Březiny a Olšiny. 
Laboratorní analýzou vzorků pitné vody bylo zjištěno, že voda ve všech zkoumaných 
ukazatelích odpovídá požadavkům na pitnou vodu, pouze voda v Olšinách má nižší 
hodnotu ph 6,35 (limit je 6,5 – 9,5). 

19. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Blažka M., Oudoleň o stavební úpravu – 
výměna okna za dveře + dřevěné zádveří 2x1 m – tato žádost bude řešena po zjištění 
bližších informací na stavebním odboru Městského úřadu v Přibyslavi. Jestliže tuto 
stavební úpravu bude v pravomoci obecního úřadu povolit, bude požádáno o doplnění 
žádosti o souhlas vlastníka sousední nemovitosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  9/2006 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  27.  7.  2006 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

- navržený program zasedání 
- s účinností od 1. 8. 2006 do funkce předsedy požárního výboru p. Rosického Miloše 
- žádost SDH Oudoleň o finanční prostředky na nákup dvou kusů stejnokrojů. 
- žádost SDH Oudoleň o finanční prostředky na nákup dvou kusů hasičských přístrojů 

do hasičského vozidla: 1 ks práškový a 1 ks sněhový. 
- podání Žádosti o poskytnutí dotace na šíření vysokorychlostního internetu 

v knihovnách kraje Vysočina. 
- rozpočtové změny č. 3/2006. 
- počet okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 20. a 21. října 2006 na 

1, sídlo volebního okrsku určilo v zasedací místnosti kulturního domu. 
- počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 20. a 

21. října 2006 na :  4 členy okrskové volební komise + 1 zapisovatel. 
- pronájem části pozemku p. č. 476/5 o rozloze 15 x 8 , tj. 120 m2 v k. ú. Oudoleň  p. Š. 

L. a pí. Š. Z., Havlíčkův Brod,  na dobu 1 roku, výše pronájmu činí 5,- Kč/m2. 
- žádost p. L. M., Pardubice o povolení stavebních úprav – výměna krytiny na čp. 86 

v Oudoleni, za podmínky, jestliže bude pouze měněna krytina  a nebude provádět 
výměna krovu. 

 
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:  

- žádost p. Ondráčka, Oudoleň o řešení neustálého vtékání povrchové vody z cesty p. č. 
664/1 pod čp. 3, umístěním svodu, který by odváděl povrchovou vodu do kanalizace – 
tato žádost byla prověřena a bylo zjištěno, že povrchová voda teče po druhé straně 
místní komunikace a nevtéká pod čp. 3, pokud bude v tomto místě řešena povrchová 
voda bude řešena svodem po druhé straně místní komunikace. 

 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

- p. A. J. a pí. A. Z. opravit plot sousedící s mateřskou a základní školou – bude se řešit 
na jaře 2006. 

- p. Augustinovi zjistit bližší informace o umístění našich občanů v Domě 
s pečovatelskou službou ve Slavíkově. 

- zjistit bližší informací na stavebním odboru Městského úřadu v Přibyslavi k žádosti p. 
Blažka M., Oudoleň o stavební úpravu – výměna okna za dveře + dřevěné zádveří 2x1 
m. Jestliže bude v pravomoci obecního úřadu tuto stavební úpravu povolit, bude 
požádáno o doplnění žádosti o souhlas vlastníka sousední nemovitosti. 

- prověřit na místě samém žádost p. Ondráčka, Oudoleň: 
- odvodu vody z bývalé vápenky před čp. 3, přejezdem těžké techniky byla porušena, 

žádám o položení  trubek nových a svodu vody do potoka – v současné době je sucho 
a není možné zjistit stav na místě samém, tato žádost bude řešena. 

- porušení a vypadání omítky ve sklepě za čp. 3 a dále popraskání zdí u domu, došlo 
zřejmě k porušení statiky, žádáme o statické šetření za naší účasti – toto bude řešeno 
po prohlídce na místě samém. 

 
 
 



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: 
Benc Zdeněk       Milichovská Irena  
      
 
 
 


