
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 23. února 2006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle prezentační listiny  bylo  v úvodu  jednání přítomno 9 členů obecního zastupitelstva, a 
to: p. Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Rosický Miloš, pí. Milichovská Irena, pí. 
Stehnová Vladimíra, p. Janáček Milan, p. Benc Zdeněk, Ondráček Miroslav a p. Jonáš 
Ladislav. 
     Omluveni: 0 
     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: pí. Stehnová Vladimíra a pí. Milichovská Irena. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy obecního zastupitelstva a seznámil je s programem 
zasedání. 

2. Zasedání obecního zastupitelstva se zúčastnila ředitelka základní školy Mgr. 
Losenická, seznámila členy obecního zastupitelstva s informace o provozu školy, 
obecní zastupitelstvo schválilo udělení výjimky z počtu žáků na dobu jednoho roku 
pro školní rok 2006/2007. Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 500 tis. 
Kč na zajištění provozu školy a na mzdové prostředky, dále obecní zastupitelstvo 
schválilo finančně zajistit novou podlahovou krytinu do učeben základní školy a 
odstranění závad zjištěných na základě hygienické kontroly dne 13. 2. 2006. 

3. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s průběhem jednání s VČPLY 
Havl. Brod. 

4. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Kryštofka, Oudoleň, o povolení pokácení 3 
ks olší na pozemku p. č. 97/1, tato žádost bude projednána na příštím zasedání. 

5. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi, týkající se 
větrných elektráren – další jednání s firmou Projekt International Praha by mělo 
proběhnout začátkem měsíce března. 

6. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s předběžnou žádostí o prodej 
obecních pozemků nad čp. 128. 

7. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi, týkající se 
pořízení územního plánu, který má být zpracován na základě zákona. Obecní 
zastupitelstvo rozhodlo o pořízení územního plánu obce Oudoleň. Obecní 
zastupitelstvo bylo seznámeno s Dohodou o pořízení územně plánovací dokumentace, 
sepsanou mezi Obcí Oudoleň a Městem Chotěboř. Obecní zastupitelstvo pověřilo 
starostu obce k podpisu této dohody. 

8. obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem Svazu ochrany přírody, Havlíčkův 
Brod se stanoviskem výskytu střevle potoční, k tomuto záměru bude svoláno jednání. 

9. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno a schválilo žádost manželů Křesťanových, 
Oudoleň, o provedení stavebních úprav – oprava omítek, stropů, rekonstrukce 
kuchyně, oprava podlah v I. patře. 

10. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno a schválilo žádost manželů Stránských, 
Oudoleň , o provedení stavebních úprav  výměna krovů a krytiny na kůlně. 

11. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se skladovou vyhláškou č. 294/2006 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky. 



12. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s grantovým programem: 
Systém sběru a třídění odpadu 2006, obecní zastupitelstvo schválilo podání žádosti do 
grantového programu Systém sběru a třídění odpadu 2006 na zakoupení 1 ks 
kontejneru na bílé sklo a 1 ks kontejneru na barevné sklo. 

13. Obecní zastupitelstvo schválilo podání žádosti k projektu PIK (připojení knihovny 
k internetu a hrazení provozu po dobu 3 let zdarma) pro místní knihovnu. 

14. Obecní zastupitelstvo schválilo požární hlídku na taneční zábavě dne 25. 3. 2006: p. 
Janáček Milan a p. Stránský Pavel. 

15. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se stavebním povolením na stavbu rodinného 
domu manželů Ondráčkových, Oudoleň. 

16. Obecní zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu o prodeji nemovitosti uzavřenou mezi 
Městem Chotěboř a podílnickými obcemi LDO Přibyslav, uzavřené na základě 
Smlouvy o smlouvě budoucí z 20. 10. 2004, týkající se nemovitostí vydaných Městu 
Chotěboř na základě členství v bývalém lesním družstvu. 

17. Obecní zastupitelstvo schvaluje Směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO 
Přibyslav a Ivo G., týkající se pozemku p. č. 45 (PK) o výměře 2158 m2 na k. ú. Staré 
Ransko. 

18. Obecní zastupitelstvo schválilo nákup programů pro obecní úřad: evidence obyvatel, 
elektronická podatelna, poplatky, komunální odpad. 

19. Obecní zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro SDH 
Oudoleň na Dětský maškarní karneval dne 25. 3. 2006. 

20. Obecní zastupitelstvo projednalo změny umístění ohlašoven požárů, z důvodu zrušení 
telefonních linek na stávajících ohlašovnách požárů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



U S N E S E N Í  č.  2/2006 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  23 2. 2006 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

− příspěvek ve výši 500 tis. Kč na zajištění provozu školy a na mzdové prostředky 
− finanční zajištění nové podlahové krytinu do učeben základní školy a odstranění závad 

zjištěných na základě hygienické kontroly dne 13. 2. 2006.  
− udělení výjimky z počtu žáků na dobu jednoho roku pro školní rok 2006/2007. 
− pořízení územního plánu obce Oudoleň 
− pověření  starosty obce k podpisu Dohody o pořízení územně plánovací dokumentace, 

sepsané mezi Obcí Oudoleň a Městem Chotěboř  
− nákup programů pro obecní úřad: evidence obyvatel, elektronická podatelna, poplatky, 

komunální odpad. 
− žádost manželů Stránských, Oudoleň, o provedení stavebních úprav  výměna krovů a 

krytiny na kůlně. 
− žádost manželů Křesťanových, Oudoleň, o provedení stavebních úprav – oprava 

omítek, stropů, rekonstrukce kuchyně, oprava podlah v I. patře. 
− podání žádosti do grantového programu Systém sběru a třídění odpadu 2006 na 

zakoupení 1 ks kontejneru na bílé sklo a 1 ks kontejneru na barevné sklo. 
− podání žádosti k projektu PIK (připojení knihovny k internetu a hrazení provozu po 

dobu 3 let zdarma) pro místní knihovnu. 
− požární hlídku na taneční zábavě dne 25. 3. 2006: p. Janáček Milan a p. Stránský 

Pavel. 
− kupní smlouvu o prodeji nemovitosti uzavřenou mezi Městem Chotěboř a 

podílnickými obcemi LDO Přibyslav, uzavřené na základě Smlouvy o smlouvě 
budoucí z 20. 10. 2004, týkající se nemovitostí vydaných Městu Chotěboř na základě 
členství v bývalém lesním družstvu. 

− Směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a Ivo G., týkající se 
pozemku p. č. 45 (PK) o výměře 2158 m2 na k. ú. Staré Ransko. 

− finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro SDH Oudoleň na Dětský maškarní karneval 
dne 25. 3. 2006. 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
- p. Antlovi J. a pí. Antlové Z. opravit plot sousedící s mateřskou a základní školou – 

bude se řešit na jaře 2006 
- projednat na příštím zasedání žádost p. Kryštofka, o povolení pokácení 3 ks olší 

 
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: 
Milichovská Irena      Stehnová Vladimíra  
    
 


