
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 26. 8. 2010 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Václav Augustin, který řídil další 
průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 26. 8. 2010 v 18:02 hodin. 
Dle listiny přítomných bylo v úvodu jednání přítomno 6 členů zastupitelstva obce: p. Václav 
Augustin, p. Pavel Stránský, p. Ivo Béna, p. Milan Janáček, pí Irena Milichovská a Mgr. 
Blanka Zvolánková. 
Omluveni: p. Josef Křesťan, p. Zdeněk Ondráček, p. Zdeněk Benc. 
Zasedání bylo schopno se usnášet. 
Jednání bylo řízeno dle předem schváleného řádu a programu. 
Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována Dana Zelenková, ověřovateli zápisu byli 
jmenováni: p. Milan Janáček 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: 6, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Zastupitelstvo obce projednalo na místě samém záměr prodeje nebo pronájmu majetku 

obce č. 3/2010 na základě žádosti o přikoupení části obecního pozemku p. č. 648/8 dle 
přiloženého plánku. Zastupitelstvo obce schvaluje oddálení záměru prodeje nebo 
pronájmu majetku obce č. 3/2010 o rok z důvodu, že majitel Mlynářského rybníka 
žádá o dotace na odbahnění rybníka. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

4. Zastupitelstvo obce projednalo na místě samém záměr pronájmu nebo prodeje majetku 
obce č. 4/2010 na základě žádosti o přikoupení části obecního pozemku p. č. 648/8 dle 
přiloženého plánku. Zastupitelstvo obce schvaluje oddálení záměru pronájmu nebo 
prodeje majetku obce č. 4/2010 o rok z důvodu, že majitel Mlynářského rybníka žádá 
o dotace na odbahnění rybníka. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

5. Zastupitelstvo obce si v základní škole prohlédlo zrekonstruované prostory sociálního 
zařízení mateřské školy. 

Další jednání probíhalo v kanceláři obecního úřadu.  
6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy Česká exportní agentura, s. r. o., 

provozovna Chrudim o souhlas s projektem na vybudování eko elektrárny na 
spalování biomasy. Zastupitelstvo obce se dohodlo na oddálení žádosti na zasedání 
zastupitelstva po volbách do zastupitelstev obcí.  

7. Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů. 
8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene 

uzavřenou se společností ČEZ Distribuce a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 číslo: 
IP-12-2002918/VB/1, Oudoleň, přípojka vdnn k pozemku p. č. st. 137. Hlasování: pro: 
6, proti: 0, zdržel se: 0. 

9. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě nájemní 
mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem 
v Přibyslavi ze dne 10. 6. 2006. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo nájemní smlouvy na pronájem 
rybníků a dále projednalo a schválilo žádost o snížení nájemného o náklady za čistění 
rybníka. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o připojení čp. 40 na obecní 
vodovod. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem projektu: Opatření pro snížení 
objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Oudoleň – byla podána žádost 
o vydání stavebního povolení.  



13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z jednání Valné hromady Svazku 
obcí, plynofikace obcí Borovsko konané dne 12. 6. 2010. 

14. Zastupitelstvo obce jednalo o bytu v čp. 123. Zastupitelstvo obce projednalo a 
schválilo předání bytu v Oudoleni čp. 123 do 31. 10. 2010. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou kraje Vysočina na spolupráci a 
koordinační roli v oblasti nakládání s komunálními odpady prostřednictvím projektu 
s názvem Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV).  

16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi k volbám do zastupitelstev obcí ve 
dnech 15. a 16. října 2010. 

17. Starosta obce jmenoval zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve 
dnech 15. a 16. října 2010 – pí Danu Zelenkovou.  

18.  Zastupitelstvo obce projednalo na základě žádosti Katastrálního úřadu pro Vysočinu, 
pracoviště Havlíčkův Brod aktualizaci pomístních názvů.  

19. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem Smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy č. 1/2010. 

20. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem Smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy č. 2/2010. 

21. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí nabídku firmy ABD Izospol s. 
r. o. Polná na zateplení stropu kulturního domu foukanou minerální vatou ve výši 
119 268,- Kč.  

22. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozhodnutím – schválení „Havarijního plánu 
pro ucelené provozní území zemědělské farmy Slavětín čp. 30“ pro uživatele 
závadných látek p. Lubomíra Horáka, Havlíčkova Borová, Peršíkov 10. 

23. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem jednání ohledně prodeje části 
pozemků u kulturního domu.  

24. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č. 3/2010. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

25. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci Posezení se seniory. Posezení se seniory se 
uskuteční v pátek 10. 9. 2010 od 18:00 hodin v pohostinství v kulturním domě, 
k poslechu bude hrát harmonikář.  

26. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na zahrání skladby v místním rozhlase při 
výročích narození.  

27. Zastupitelstvo obce projednalo účast na Podoubravském víceboji 2010, naši obec bude 
reprezentovat p. Václav Augustin, p. Pavel Stránský, Mgr. Blanka Zvolánková.  

28. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na jubilejní 15. ročník soutěže 
jednotek sboru dobrovolných hasičů okresu Havlíčkův Brod „O pohár IZS a poslance 
parlamentu ČR“ dne 18. 9. 2010. 

29. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením o provedení kontroly plateb 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění dne 31. 8. 2010 v Havlíčkově Brodě.  

30. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o celorepublikové akci: Modlitba 
za domov 2010“. 

31. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou CEKUS Chotěboř na využívání 
ledové plochy v Chotěboř Aréně. 

32. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s environmentálním vyúčtováním firmy Asekol s. 
r. o. Praha. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě 
zpětného odběru a recyklace odevzdaných televizí a počítačových monitorů v naší 
obci. 

33. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhláškou o základním obsahu technické mapy 
obce.  

34. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí zaměstnanců Oblastní charity 
Havlíčkův Brod o pomoc dobrovolníků v obcích postižených povodněmi. 
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslat finanční příspěvek ve výši 2 500,-  Kč do veřejné 
sbírky Charity Česká republika. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 



35. Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádat humanitární sbírku dne 21. 9. 2010 od 16:30 
do 17:30 hodin v hasičské klubovně. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

36. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s článkem hejtmana kraje do obecních periodik.  
37. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dotazníkovým šetřením v rámci spolupráce 

MAS Havlíčkův kraj o. p. s. s Českou zemědělskou universitou Praha. 
38. Zastupitelstvo obce schvaluje požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na 

období 2007 – 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), osy 
IV. - LEADER, opatření IV. 1.2. - Realizace místní rozvojové strategie Strategický 
plán Leader (SPL): Havlíčkův kraj - region spokojeného života pro všechny v rámci  
MAS Havlíčkův kraj o.p.s., Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou na projekt: 
Lesopark. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

39. Zastupitelstvo obce schvaluje požární hlídku na taneční zábavě dne 18. 9. 2010: p. 
Václav Augustin, p. Ivo Béna. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

40. Zastupitelstvo obce schvaluje objednat kontejner na velkoobjemový odpad v říjnu 
2010. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

41. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem z valné hromady Svazku obcí 
Přibyslavska dne 17. 6. 2010.  

42. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o podporu „petice za snížení dolní 
věkové hranice trestní odpovědnosti „. Bude zveřejněno v Oudoleňských listech.  

 
 

Zasedání bylo ukončeno dne 26. 8. 2010 v 21:43 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  7/2010 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 

ze dne 26. 08. 2010 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• navržený program zasedání. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  
• oddálení záměru prodeje nebo pronájmu majetku obce č. 3/2010 na rok z důvodu, že 

majitel Mlynářského rybníka žádá o dotace na odbahnění rybníka. Hlasování: pro: 6, 
proti: 0, zdržel se: 0. 

• oddálení záměru pronájmu nebo prodeje majetku obce č. 4/2010 na rok z důvodu, že 
majitel Mlynářského rybníka žádá o dotace na odbahnění rybníka. Hlasování: pro: 6, 
proti: 0, zdržel se: 0. 

• Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou se společností ČEZ Distribuce a. s. se 
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 číslo: IP-12-2002918/VB/1, Oudoleň, p. Béna, 
přípojka vdnn k pozemku p. č. st. 137. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

• Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva 
obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 10. 6. 2006. Hlasování: 
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

• nájemní smlouvy na pronájem rybníků. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
• žádost o snížení nájemného o náklady za čistění rybníka. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 

zdržel se: 0. 
• žádost o připojení čp. 40 na obecní vodovod. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
• předání bytu v Oudoleni čp. 123 do 31. 10. 2010. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 

0. 
• rozpočtové změny č. 3/2010. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
• zaslat finanční příspěvek ve výši 2 500,- Kč do veřejné sbírky Charity Česká 

republika. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
• požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), osy IV. - LEADER, opatření IV. 1.2. 
- Realizace místní rozvojové strategie Strategický plán Leader (SPL): Havlíčkův kraj - 
region spokojeného života pro všechny v rámci  MAS, Havlíčkův kraj o.p.s., Školní 
500, 582 63 Ždírec nad Doubravou na projekt: Lesopark. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

• požární hlídku na taneční zábavě dne 18. 9. 2010: p. Václav Augustin, p. Ivo Béna. 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

• objednat kontejner na velkoobjemový odpad v říjnu 2010. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

• uspořádat humanitární sbírku dne 21. 9. 2010 od 16:30 do 17:30 hodin v hasičské 
klubovně. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. 
října 2010 – pí Danu Zelenkovou.  

• nabídku firmy ABD Izospol s. r. o. Polná na zateplení stropu kulturního domu 
foukanou minerální vatou ve výši 119 268,- Kč.  

• organizaci Posezení se seniory. Posezení se seniory se uskuteční v pátek 10. 9. 2010 
od 18:00 hodin v pohostinství v kulturním domě, k poslechu bude hrát harmonikář.  

• účast na Podoubravském víceboji 2010, naši obec bude reprezentovat p. Václav 
Augustin, p. Pavel Stránský, Mgr. Blanka Zvolánková.  

 
Zapisovatel: Dana Zelenková   Starosta obce: Václav Augustin 
 
Ověřovatelé zápisu: Milan Janáček    Irena Milichovská  
            


