
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 24. srpna 2006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle prezentační listiny  bylo  v úvodu  jednání přítomno 6 členů obecního zastupitelstva: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Janáček Milan, p. Rosický Miloš, p. Ondráček 
Miroslav a p. Benc Zdeněk. 
     Omluveni: 2 
     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. Stránský Pavel a pí. Stehnová Vladimíra. 
 
Program jednání: 

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

2. Obecní zastupitelstvo neschválilo žádost p. Blažka M., Oudoleň o stavební úpravu – 
výměna okna za dveře + dřevěné zádveří 2x1m. Na Městském úřadě v Přibyslavi bylo 
zjištěno, že není v pravomoci obecního úřadu tuto stavební úpravu schválit, bylo proto 
doporučeno  podat si žádost o povolení na Městský úřad Přibyslav. 

3. P. Stránský podal informace z Valné hromady Svazku obcí, plynofikace obcí 
Borovsko. 

4. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost manželů Šnellyových, Havlíčkův 
Brod o povolení  stavební úpravy: výměna krytiny na domě č. evid. 206. 

5. Obecní zastupitelstvo projednalo  a schválilo žádost manželů Šnellyových o 
prodloužení veřejného osvětlení k č. evid. 206. 

6. Obecní zastupitelstvo schválilo prodloužení veřejného osvětlení k čp. 141.  
7. Dalšího jednání se zúčastnila pí. Kubátová J., knihovnice – obecní zastupitelstvo 

schválilo pomoc pí. Hájkové Oudoleň při vyřazování knih z místní knihovny. 
Seznamy vyřazených knih budou předloženy na obecní úřad. 

8. P. Augustin seznámil s informacemi k realizaci propusti o světlosti 80 cm, který má 
být realizován v rámci protipovodňových opatření na silnici č. III/3509. 

9. P. Augustin seznámil s informacemi z místního šetření  ze dne 17. 8. 2006 mezi 
manželi Stránskými, Oudoleň  a manželi Slámovými, Oudoleň. 

10. Obecní zastupitelstvo jmenovalo zapisovatele do okrskové volební komise pro volby 
do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 20.-21. 10. 
2006: pí. Danu Zelenkovou.  

11. Obecní zastupitelstvo schválilo podat inzerát na prodej kopírky DEVELOP 1500 
k prodeji v Oudoleňských listech a v Novinách Vysočiny. 

12. Obecní zastupitelstvo neschválilo inzerci naší obce v publikaci Cestujeme po Moravě 
a Čechách od firmy Aspida. 

13. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s programem Geografické informační systémy 
obcí, toto bude řešeno po zjištění dalších informací na příštím zasedání. 

14. Obecní zastupitelstvo projednalo Obecní závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 1/2006 o 
místních poplatcích. 

15. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost manželů Janáčkových, Praha, o stavební 
úpravu – výměna oken u domu čp. 127. Obecní zastupitelstvo schválilo tuto žádost za 
podmínky, že nedojde ke změně užívání půdního prostoru. Pokud  dojde ke změně 
užívání je nutné požádat o povolení Městský úřad v Přibyslavi.  



16. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání týkající se Územního plánu 
obce. 

17. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení úvazku pí. Zelenkové o 0,22 
s účinností od 1. 9. 2006.  

18. Obecní zastupitelstvo projednalo Oznámení o zahájení řízení o změně v užívání 
stavby, která je součástí rod. domu čp. 143 v Oudoleni na kancelář pro podnikatelskou 
činnost – jednání proběhne na místě samém dne 5. 9. 2006.  

19. Zemědělská a ekologická recyklační společnost ZERS, spol. s.r.o. Kutná Hora 
seznámila obec se záměrem odkoupení vodohospodářsky zabezpečené zpevněné 
plochy se záchytnou jímkou od firmy Agroslužby a.s. Tato  společnost žádá o 
vyjádření k vybudování kompostárny pro biologické rozložitelné odpady a z těchto 
surovin bude následně vyrábět průmyslový kompost – organické hnojivo. Obecní 
zastupitelstvo žádá o bližší informace např. o zajištění vývozu  dešťové vody z jímek, 
zajištění nepropustnosti apod. 

20. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva se zápisem se zasedání 
představenstva Svazku obcí Podoubraví dne 14. 8. 2006. 

21. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Benáka Oudoleň o připojení na obecní 
vodovod z Hatí, voda bude používána jako užitková pro hospodářské účely. Obecní 
zastupitelstvo souhlasí za těchto podmínek: vodovod bude odpojen z obecního 
vodovodu, provedení přípojky, osazení uzávěru a vodoměru bude provedeno na 
náklady p. Benáka, p. Benák bude udržovat rezervoár a bude stanoven roční paušál za 
odběr této vody. V případě havarijního stavu bude vodovod z Hatí opět napojen na 
obecní vodovod pro potřeby obce. V případě dalších nejasností je možno toto opět 
projednat s p. Benákem na příštím zasedání obecního zastupitelstva dne 15. 9. 2006 
v 18.00 hodin. 

22. Obecní zastupitelstvo schválilo prodej kalendářů Podoubraví na rok 2007 za 55,- 
Kč/ks. 

23. Obecní zastupitelstvo schválilo zaslat občanům, kteří si dosud nevyměnili vodoměr 
upozornění, že pokud vodoměr nevymění do konce roku 2006, bude toto zajištěno 
firmou na náklady občana. 

24. Ze strany firmy Chládek a Tintěra, Havlíčkův Brod při realizaci opravy silnice došlo u 
Zhřívalových k pochybení, bude toto řešeno ze strany obecního úřadu nastavením 
trubky a tím zajištění odtoku dešťové vody.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  10/2006 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  24.  8.  2006 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

- navržený program zasedání 
- žádost manželů Šnellyových, Havlíčkův Brod o povolení  stavební úpravy: výměna 

krytiny na domě č. evid. 206. 
- žádost manželů Šnellyových o prodloužení veřejného osvětlení k č. evid. 206. 
- prodloužení veřejného osvětlení k čp. 141.  
- pomoc pí. Hájkové Oudoleň při vyřazení knih z místní knihovny 
- podat inzerát na prodej kopírky DEVELOP 1500 k prodeji v Oudoleňských listech a 

v Novinách Vysočiny. 
- zapisovatele do okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu 

Parlamentu České republiky ve dnech 20.-21. 10. 2006: pí. Danu Zelenkovou.  
- navýšení úvazku pí. Zelenkové o 0,22 s účinností od 1. 9. 2006. 
- žádost p. Benáka Oudoleň  o připojení na obecní vodovod z Hatí, voda bude 

používána jako užitková pro hospodářské účely. Obecní zastupitelstvo souhlasí za 
těchto podmínek: vodovod bude odpojen z obecního vodovodu, provedení přípojky, 
osazení uzávěru a vodoměru bude provedeno na náklady p. Benáka, p. Benák bude 
udržovat rezervoár a bude stanoven roční paušál za odběr této vody. V případě 
havarijního stavu bude vodovod z Hatí opět napojen na obecní vodovod pro potřeby 
obce. V případě dalších nejasností je možno toto opět projednat na příštím zasedání 
obecního zastupitelstva dne 21. 9. 2006. 

- prodej kalendářů Podoubraví na rok 2007 za 55,- Kč/ks. 
- zaslat občanům, kteří si dosud nevyměnili vodoměr upozornění, že pokud vodoměr 

nevymění do konce roku 2006, bude toto zajištěno firmou na náklady občana. 
- nastavení trubky pod silnicí u Zhřívalů k zajištění odtoku dešťové vody.  

 
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:  

− inzerci naší obce v publikaci Cestujeme po Moravě a Čechách od firmy Aspida. 
− žádost p. Blažka M., Oudoleň o stavební úpravu – výměna okna za dveře + dřevěné 

zádveří 2x1m. Na Městském úřadě v Přibyslavi bylo zjištěno, že není v pravomoci 
obecního úřadu tuto stavební úpravu schválit, bylo proto doporučeno  podat si žádost o 
povolení na Městský úřad Přibyslav. 

 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

- p. Antlovi J. a pí. Antlové Z. opravit plot sousedící s mateřskou a základní školou. 
- p. Augustinovi zjistit bližší informace o umístění našich občanů v Domě 

s pečovatelskou službou ve Slavíkově. 
- prověřit na místě samém žádost p. Ondráčka Oudoleň: 

a. 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. 

b. 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. 

- zjistit bližší informace o programu Geografické informační systémy obcí. 



 
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: 
Stránský Pavel      Stehnová Vladimíra  
      
 
 
 
 


