
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 22. října 2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Václav Augustin, který řídil 
další průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 22. 10. 2009 v 17:35 hodin. 
     Dle listiny přítomných  bylo  v úvodu  jednání  přítomno 5 členů  zastupitelstva  obce:  p. 
Václav Augustin, p. Pavel Stránský, p. Zdeněk Ondráček, pí Irena Milichovská a Mgr. Blanka 
Zvolánková. 
     Omluveni: 4 
     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. Zdeněk Ondráček 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: 5, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Zastupitelstvo obce projednalo na místě samém žádost o pokácení 3 stromů před čp. 

88 a čp. 72.  Zastupitelstvo obce schválilo pokácení 2 ks stromů – 1 ks olše a 1 ks 
javoru. Kácení bude provedeno firmou Kamarád. Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 
0.  

4. Zastupitelstvo obce projednalo na místě samém žádost o odkoupení části pozemku p. 
č. 383/3. Bylo dohodnuto, že zastupitelstvo obce schválí tento prodej za podmínky, že 
vlastník části pozemku p. č. 363/1 ustoupí s oplocením 70 cm od obrubníku. 
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 

Na jednání se dostavil p. Milan Janáček. 
5. Pan Augustin seznámil členy zastupitelstva se sdělením Krajského úřadu kraje 

Vysočina, Odbor životního prostředí, Jihlava k podnětu ČIŽP Havl. Brod na 
přezkumné řízení týkají se Rozhodnutí o pokácení lípy za čp. 19. Krajský úřad nebude 
zahajovat přezkumné řízení, protože Rozhodnutí Obecního úřadu Oudoleň považuje 
za zákonné.  

Na jednání se dostavil p. Ivo Béna. 
6. Zastupitelstvo obce schválilo připravit v rámci grantového programu: „Stromy pro 

zítřek“ žádost o bezplatné ošetření lípy u ZŠ a MŠ Oudoleň. Hlasování: pro: 7, proti: 
0, zdržel se: 0.  

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o územním plánu obce Oudoleň. 
V současné době probíhá jednání ohledně umístění fotovoltaických elektráren do 
územního plánu obce. Bude opětovně projednáno na příštím zasedání.  

8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje majetku obce č. 5/2009, 
týkající se žádosti o koupi pozemků p. č. 60/10 o výměře 301 m2 a pozemku p. č. 
60/11 o výměře 600 m2. Bližší podmínky budou upřesněny. Hlasování: pro: 7, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o dotaci: „Oprava místní 
komunikace“ z Programu obnovy venkova Vysočiny – v nejbližší době provede firma 
Chládek a Tintěra a.s. Havlíčkův Brod opravu místních komunikací dle schválené 
Smlouvy o dílo.  

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi týkající se reklamace opravy 
střechy u ZŠ a MŠ Oudoleň a u hasičské klubovny. 



11. Zastupitelstvo obce schválilo umístit na střechu základní školy zábranu proti 
samovolnému sjetí sněhu. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi týkající se dotace na projekt: E-
Government v obcích. Byla vybrána nejvýhodnější nabídka od firmy OK COMP 
Vojnův Městec, zakoupeno vybavení pracoviště za celkovou částku 44 010,- Kč. 
Dotace nebyla vyčerpána, bylo provedeno vyúčtování a po obdržení výzvy bude 
provedena vratka dotace. 

Na jednání se dostavil p. Josef Křesťan. 
13. Pan Augustin seznámil členy zastupitelstva obce s informacemi týkající se žádosti o 

dotaci na projekt: „Rekonstrukce multifunkčního obecního domu a rekonstrukce hřiště 
u základní školy“. Firmě APPRO AGRO Hradec Králové byly předány veškeré 
podklady a dne 20. 10. proběhla registrace naší žádosti na SZIF v Brně.  

14. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo osazení vodoměrů u rezervoárů v Olšinách 
a v Březině do 30. 11. 2009. K provedení těchto prací bude oslovena firma Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

15. Pan Augustin seznámil členy zastupitelstva obce s informacemi týkající se nákupu 
části pozemku p. č. 383/5 (pozemek pod přístřeškem na popelnice u KD) od 
Pozemkového fondu ČR, pracoviště Havlíčkův Brod. Na začátku měsíce září byla 
podepsána Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1002980918, tato smlouva 
zatím nebyla zapsána v katastru nemovitostí. 

16. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny, Oddělení TRŮ Havlíčkův Brod o povolení pokácení 9 ks stromů v úseku od 
konce obce ke křižovatce Oudoleň – Havl. Borová. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel 
se: 0.  

17. Pan Augustin a p. Křesťan seznámil členy zastupitelstva obce s informacemi z jednání 
s náměstkem hejtmana kraje Vysočina ing. Liborem Jouklem, Ph.Dr. Zdeňkem 
Dobrým a p. Šnellym. Na základě tohoto jednání by měl být do konce roku proveden 
nový povrch komunikace III/3509 v úseku od křiž. se silnicí Jitkov – Havl. Borová 
přes obec Oudoleň po křiž. se silnicí I/34 Jitkov – Ždírec n/D. 

18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky rozborů vzorků vody z obecního 
vodovodu z vodovodního řádu Březina a Olšiny – vzorky ve všech sledovaných 
ukazatelích splňují požadavky na kvalitu pitné vody. Pouze ve vzorku odebraném ve 
vodovodním řádku Březina byla zjištěna nižší tvrdost než je hodnota uvedená ve 
vyhlášce č. 252/2004. 

19. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem na účtech a se stavem závazků a 
pohledávek. 

20. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové změny č. 5/2009. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

21. Zastupitelstvo  obce  schválilo  požární  hlídku  na taneční  zábavě  dne 24. 10. 2009: 
p. Milan Janáček a p. Pavel Stránský. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

22. Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo umístění valníků na zahradní odpad 
v obci v termínu  6.  – 8. 11. 2009. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

23. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku folklorního souboru Kalamajka 
z Havlíčkova Brodu na vystoupení: Půjdem spolu do Betléma dne 12. 12. 2009. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

24. Zastupitelstvo obce projednalo revizi kotelny v kulturním domě a bylo seznámeno 
s nabídkou firmy EMPLA AG spol. s. r. o. Hradec Králové na autorizované měření 
emisí v kotelně Kulturního domu Oudoleň. 

25. Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo žádost o koupi kamen ze základní školy. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

26. Zastupitelstvo obce schválilo výlov rybníka Bahňák do konce listopadu 2009. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

27. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a projednalo škody v kulturním domě a čekárně. 



28. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výpovědí knihovnice Místní knihovny 
v Oudoleni k 31. 12. 2009. Na základě tohoto oznámení Obec Oudoleň hledá zájemce 
o místo knihovnice v místní knihovně, jedinou podmínkou je věk nad 18 let. 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odměnu pí. Kubátové za dobré vedení 
knihovny. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

29. Pan Augustin seznámil členy zastupitelstva obce s informacemi ze setkání 
s hejtmanem kraje.  

30. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci Vítání občánků  dne 28. 11. 2009.  
31. Zastupitelstvo obce bude na příštím zasedání projednávat rozpočet obce na rok 2010. 
32. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi pí. Hájkové, manažerky 

společnosti Havlíčkův kraj o. p. s., týkající se prezentace společnosti. 
33. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň 

o prominutí nájmu z taneční zábavy. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  
34. Zastupitelstvo obce pověřilo finanční výbor provést na základě § 27 odst. 5 zákona č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění kontrolu 
hospodaření Základní školy a Mateřské školy Oudoleň za období: od 1. 11. 2008 do 
31. 10. 2009. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

35. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ústřední inventarizační komisi, dílčí 
inventarizační komise a likvidační komisi pro rok 2009. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

36. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo provedení opravy místní komunikace podél 
hřiště v dolní části obce. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

37. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odměnu z dotace kraje Vysočina ředitelce 
ZŠ a MŠ Oudoleň. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

38. Zastupitelstvo obce opětovně projednalo a schválilo příspěvek ve výši 1 000,- Kč na 
instalaci Babyboxu. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1.  

39. Zastupitelstvo obce schválilo pověřenou osobu pro obsluhu datových schránek pí. 
Zelenkovou Danu. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
 

 
 

Zasedání bylo ukončeno dne 22. 10. 2009 v  21:30 hodin. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U S N E S E N Í  č.  10/2009 

 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 22. 10. 2009 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• navržený program zasedání. 
• na základě žádosti o pokácení 3 stromů před čp. 88 a čp. 72  pokácení 2 ks stromů – 1 

ks olše a 1 ks javoru. Kácení bude provedeno firmou Kamarád. 
• prodej části pozemku p. č. 383/3 za podmínky, že vlastník pozemku p. č. 363/1 

ustoupí s oplocením 70 cm od obrubníku. 
• připravit v rámci grantového programu: „Stromy pro zítřek“ žádost o bezplatné 

ošetření lípy u ZŠ a MŠ Oudoleň. 
• záměr prodeje majetku obce č. 5/2009, týkající se žádosti o koupi pozemků p. č. 60/10 

o výměře 301 m2 a pozemku p. č. 60/11 o výměře 600 m2. Bližší podmínky budou 
upřesněny. 

• umístit na střechu základní školy zábranu proti samovolnému sjetí sněhu. 
• osazení vodoměrů u rezervoárů v Olšinách a v Březině do 30. 11. 2009. K provedení 

těchto prací bude oslovena firma Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. 
• žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Oddělení TRŮ Havlíčkův Brod o 

povolení pokácení 9 ks stromů v úseku od konce obce ke křižovatce Oudoleň – Havl. 
Borová. 

• rozpočtové změny č. 5/2009. 
• požární hlídku na taneční zábavě dne 24. 10. 2009: p. Milan Janáček a p. Pavel 

Stránský. 
• umístění valníků na zahradní odpad v obci ve dnech 6. – 8. 11. 2009. 
• nabídku folklorního souboru Kalamajka z Havlíčkova Brodu na vystoupení: Půjdem 

spolu do Betléma dne 12. 12. 2009. 
• výlov rybníka Bahňák do konce listopadu 2009. 
• žádost Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň o prominutí nájmu z taneční zábavy. 
• ústřední inventarizační komisi, dílčí inventarizační komise a likvidační komisi pro rok 

2009. 
• provedení opravy místní komunikace podél hřiště v dolní části obce. 
• odměnu z dotace kraje Vysočina ředitelce ZŠ a MŠ Oudoleň. 
• příspěvek ve výši 1 000,- Kč na výstavbu Babyboxu. 
• pověřenou osobu pro obsluhu datových schránek: pí Zelenkovou Danu. 
• odměnu pí. Kubátové za dobré vedení knihovny. 

 
 

Zastupitelstvo obce neschválilo:  
• žádost o koupi kamen ze základní školy. 

 
Zastupitelstvo obce ukládá:  

• projednat na příštím zasedání územní plán obce Oudoleň. 
• projednat na příštím zasedání rozpočet na rok 2010. 

 
 



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


