
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 26. 11. 2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Václav Augustin, který řídil 
další průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 26. 11. 2009 v 18:10 hodin. 
     Dle listiny přítomných bylo v úvodu jednání  přítomno 7 členů  zastupitelstva  obce:  p. 
Václav Augustin, p. Pavel Stránský, p. Ivo Béna, p. Zdeněk Benc, p. Milan Janáček, pí Irena 
Milichovská a Mgr. Blanka Zvolánková. 
     Omluveni: 2 
     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: 7, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem ze zasedání valné hromady Svazku 

obcí Podoubraví dne 20. 10. 2009, valná hromada nebyla usnášeníschopná. Nový 
termín zasedání valné hromady Svazku obcí Podoubraví byl stanoven na 14. 12. 2009. 

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem z tematické požární kontroly dne 26. 
10. 2009, týkající se uložení zásahových oděvů a obuvi. Nebylo shledáno nedostatků. 

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Kontrolní zprávou o stavu BOZP v ZŠ a MŠ 
Oudoleň. Nedostatky budou průběžně odstraněny. 

6. Pan Augustin seznámil členy zastupitelstva se Smlouvou o bezúplatném převodu 
pozemku č. 1002980918 uzavřenou s Pozemkovým fondem ČR. Tato smlouva byla již 
zapsána na Katastrálním úřadu pro Vysočinu, územní pracoviště Havlíčkův Brod. 
Smlouva se týká pozemku p. č. 383/8 (pozemek pod přístřeškem na popelnice u KD). 

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o územním plánu obce Oudoleň. 
Obec obdržela žádost o vymezení ploch pro výstavbu fotovoltaických elektráren 
v územním plánu obce Oudoleň. Starosta obce bude tuto žádost konzultovat na odboru 
životního prostředí, Městského úřadu Chotěboř. Pakliže tento záměr odbor ŽP schválí  
bude obec realizovat doplnění územního  plánu obce o umístění fotovoltaických 
elektráren. Jestliže odbor ŽP tento záměr odmítne, zastupitelstvo obce na příštím 
zasedání schválí územní plán obce.  

8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr zřízení věcného břemene č. 1/2009 – 
podzemním umístěním stavby vodovodního řádu a zřízením práva chůze jízdy na 
pozemky k zajišťování provozu, běžné údržby a oprav tohoto zařízení pro všechny i 
budoucí vlastníky - na pozemcích p. č. 34/3 a 34/4 v k. ú. Oudoleň. Hlasování: pro: 7, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

9. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr zřízení věcného břemene č. 2/2009 – 
zřízením práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 648/191 v rozsahu geom. plánu č. 302 
– 1201/2209 vyhotoveného firmou GEONOVA s.r.o. Havlíčkův Brod. Hlasování: pro: 
7, proti: 0, zdržel se: 0.  

10. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr koupě do majetku obce č. 1/2009 – 
část pozemku PK 383 o výměře 42 m2, pozemek PK 683/2 o výměře 22 m2 a pozemek 
PK 392/2 o výměře 29 m2. Pozemky se nachází u kulturního domu. Cena pozemku je 
stanovena na 40,- Kč/m2, obec nechá na své náklady zpracovat znalecký posudek a 
uhradí daň z převodu nemovitostí. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  



11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr koupě do majetku obce č. 2/2009 – 
část pozemku PK 382 o výměře 142 m2. Pozemek se nachází u kulturního domu. Cena 
pozemku je stanovena na 40,- Kč/m2, obec nechá na své náklady zpracovat znalecký 
posudek a uhradí daň z převodu nemovitostí. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou rozborů vzorků vody 
z obecního vodovodu od Zdravotního ústavu Jihlava  

13. Zastupitelstvo obce projednalo obsazení místa knihovnice. Zastupitelstvo obce 
schválilo obsadit místo knihovnice pí Kristýnou Závrskou za těchto podmínek: na 
základě dohody o pracovní činnosti, rozsah práce v zimě 2x týdně po 2 hodinách, 
v létě 1x týdně po 2 hodinách, hodinovou mzdou ve výši 60,- Kč. Hlasování: pro: 6, 
proti: 0, zdržel se: 1. 

14. Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo opětovné umístění počítadla v kulečníku 
v místní knihovně. Hlasování: pro: 1, proti: 6, zdržel se: 0. 

15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozhodnutím ČIŽP, oblastní inspektorát 
Havlíčkův Brod, ve kterém je stanovena záloha poplatku za odběr podzemní vody pro 
rok 2010 ve výši 22 tis. Kč. 

16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokoly z kontroly rozborů vzorků vody 
z obecního vodovodu za rok 2008 provedenou krajskou hygienickou stanicí kraje 
Vysočina. Nebylo shledáno nedostatků. 

17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Vodovody a 
kanalizace Havlíčkův Brod a.s. na osazení vodoměru u vrtané studně v Březinách a u 
rezervoáru v Olšinách. Zastupitelstvo obce schválilo zadat firmě Vodovody a 
kanalizace Havlíčkův Brod a.s. osazení vodoměru u vrtané studně v Březinách. 
Osazení vodoměru v Olšinách bude provedeno v roce 2010. Hlasování: pro: 7, proti: 
0, zdržel se: 0. 

18. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Dodatek č. 1/2009 ke smlouvě nájemní mezi 
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem 
v Přibyslavi ze dne 10. 6. 2006. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

19. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Oddílu stolního tenisu při TJ Sokol Oudoleň o 
příspěvek na občerstvení na Vánoční turnaj ve stolním tenise dne 30. 12. 2009. 
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 1 000,- Kč. Příspěvek bude  poskytnut 
nepeněžní formou, úhradou občerstvení. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

20. Pan Augustin Václav provedl odbornou přípravu členů zastupitelstva obce jako 
preventivní požární hlídku pro akce, kterých se zúčastňuje více než 200 osob.  

21. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem, který se týká Lisabonské strategie 
Výboru regionů. 

22. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací Krajského úřadu kraje Vysočina, 
týkající se majetkoprávní přípravy stavby: II/351, II/350, III/3507 Polná – Slavětín, 1. 
stavba. 

23. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Oznámením o provedení závěrečné kontrolní 
prohlídky přístavby skladu obalů ke skladové hale nápojů v Oudoleni dne 8. 12. 2009. 
Za obec byl pověřen účastí p. Benc Zdeněk. 

24. Pan Stránský seznámil členy zastupitelstva obce s informacemi z valné hromady 
Svazku obcí Přibyslavska. 

25. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem z jednání představenstva dne 30. října 
2009 na ústředí LDO v Přibyslavi.  

26. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z pracovního setkání s pracovníky 
odboru kontroly krajského úřadu dne 5. 11. 2009. 

27. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou p. Tomáše Hory THC Karlovy Vary 
na zhotovení barevných leteckých snímků. O nabídce bude uvažováno v příštím roce. 
Na obecním úřadě budou vystaveny letecké snímky o rozměrech 40 x 30 cm 
s možností objednání u firmy Hora. 



28. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s děkovným dopisem dosavadní knihovnice obce 
pí Jany Kubátové. 

29. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy 
č. 1/2009 a dále s dodatkem č. 1/2009 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, 
týkající se odstranění materiálu a předmětů umístěných na pozemku p. č. 60/10 a p. č. 
60/11  uzavřených s manželi Šromovými, Havlíčkův Brod.   

30. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou firmy Keramika Brno. Zastupitelstvo 
obce schválilo objednat žluté svíčky s kapličkou a PF 2010 asi 170 ks a dalších 100 ks 
různě barevných pouze s obrázkem kapličky. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

31. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s námitkou, týkající se hranic pozemků u potoka. 
Prověří p. Benc Zdeněk. 

32. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci vystoupení folklorního souboru Kalamajka 
z Havlíčkova Brodu dne 12. 12. 2009.  

33. Zastupitelstvo obce projednalo opravu místní komunikace u dolního hřiště. Pro letošní 
rok je oprava ukončena.  

34. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s článkem hejtmana kraje Vysočina do 
Oudoleňských listů.  

35. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 500,- Kč pro Fond ohrožených dětí. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

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

37. Zastupitelstvo obce schválilo požádat o bezúročnou půjčku TJ Sokol Oudoleň a SDH 
Oudoleň s termínem splatnosti 31. 5. 2010. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

38. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením se změnou v užívání stavby kolny – 
vedenou jako zemědělská stavba, č. st. 193 na využití v oboru zámečnictví. 

39. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem nebytových prostor v termínu od 1. 12. 2009, 
za podmínek: vlastní otop, nájem na dobu určitou do 31. 12. 2010, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, nájem ve výši 1 000,- Kč/měsíčně. Hlasování: pro: 7, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

40. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet na rok 2010. Rozpočet bude vyvěšen na 
úřední desce obce. 

41. Zastupitelstvo obce schválilo termíny zasedání zastupitelstva obce: 
− 10. 12. 2009  17:00 hodin 
− 21. 1. 2010  18:00 hodin 
− 25. 2. 2010  18:00 hodin 
− 25. 3. 2010  18:00 hodin 
− 22. 4. 2010  18:00 hodin 
− 20. 5. 2010  19:00 hodin 
− 24. 6. 2010  19:00 hodin. 

            Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
42. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci Obecního plesu dne 16. 1. 2010. 

 
 

Zasedání bylo ukončeno dne 26. 11. 2009 v 22: 37 hodin. 
 
 
 
 
 
 

 



U S N E S E N Í  č.  11/2009 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 26. 11. 2009 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• navržený program zasedání. 
• záměr zřízení věcného břemene č. 1/2009 – podzemním umístěním stavby 

vodovodního řádu a zřízením práva chůze jízdy na pozemky k zajišťování provozu, 
běžné údržby a oprav tohoto zařízení pro všechny i budoucí vlastníky - na pozemcích 
p. č. 34/3 a 34/4 v k. ú. Oudoleň 

• záměr zřízení věcného břemene č. 2/2009 – zřízením práva chůze a jízdy na pozemku 
p. č. 648/191 v rozsahu geom. plánu č. 302 – 1201/2209 vyhotoveného firmou 
GEONOVA s.r.o. Havlíčkův Brod. 

• záměr koupě do majetku obce č. 1/2009 – část pozemku PK 383 o výměře 42 m2, 
pozemek PK 683/2 o výměře 22 m2 a pozemek PK 392/2 o výměře 29 m2. Pozemky se 
nachází u kulturního domu. Cena pozemku je stanovena na 40,- Kč/m2, obec nechá 
zpracovat znalecký posudek a uhradí daň z převodu nemovitostí. 

• záměr koupě do majetku obce č. 2/2009 – část pozemku PK 382 o výměře 142 m2. 
Pozemek se nachází u kulturního domu. Cena pozemku je stanovena na 40,- Kč/m2, 
obec nechá na své náklady zpracovat znalecký posudek a uhradí daň z převodu 
nemovitostí. 

• obsadit místo knihovnice pí Kristýnou Závrskou za těchto podmínek: na základě 
dohody o pracovní činnosti, rozsah práce: v zimě 2x týdně po 2 hodinách, v létě 1x 
týdně 2 hodiny, hodinovou mzdou ve výši 60,- Kč. 

• požádat o bezúročnou půjčku TJ Sokol Oudoleň a SDH Oudoleň s termínem splatnosti 
31. 5. 2010 

• zadat firmě Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. osazení vodoměru u vrtané 
studně v Březinách. 

• žádost Oddílu stolního tenisu při TJ Sokol Oudoleň příspěvek ve výši 1 000,- Kč na 
občerstvení na Vánoční turnaj ve stolním tenise dne 30. 12. 2009. Příspěvek bude  
poskytnut nepeněžní formou, úhradou občerstvení. 

• objednat žluté svíčky s kapličkou a PF 2010 asi 170 ks a dalších 100 ks různě 
barevných pouze s obrázkem kapličky od firmy Keramika. 

• příspěvek ve výši 500,- Kč pro Fond ohrožených dětí 
• Dodatek č. 1/2009 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva 

obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 10. 6. 2006. 
• pronájem nebytových prostor v termínu od 1. 12. 2009, za podmínek: vlastní otop, 

nájem na dobu určitou do 31. 12. 2010, s tříměsíční výpovědní smlouvou, nájem ve 
výši 1 000,- Kč měsíčně. 

• termíny zasedání zastupitelstva obce: 
o 10. 12. 2009  17:00 hodin 
o 21. 1. 2010  18:00 hodin 
o 25. 2. 2010  18:00 hodin 
o 25. 3. 2010  18:00 hodin 
o 22. 4. 2010  18:00 hodin 
o 20. 5. 2010  19:00 hodin 
o 24. 6. 2010  19:00 hodin. 

             
Zastupitelstvo obce neschválilo:  

• opětovné umístění počítadla v kulečníku v místní knihovně. 



 
 
Zastupitelstvo obce ukládá:  

• projednat na příštím zasedání rozpočet na rok 2010. 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:   
Dana Zelenková      Václav Augustin 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Milan Janáček       Irena Milichovská  
                    
        
 
 
 


