
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 25. září 2008 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil 
další průběh jednání. 
     Dle  listiny  přítomných  bylo  v úvodu  jednání  přítomno 6  členů   zastupitelstva  obce: p. 
Augustin Václav,  p. Stránský Pavel,  p. Béna Ivo, p. Benc Zdeněk, p. Křesťan Josef a Mgr. 
Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: 3 
     Zasedání bylo schopno se usnášet. 
     Jednání bylo řízeno, dle předem schváleného řádu a programu. 
     Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována pí Zvolánková Blanka, ověřovateli 
zápisu byli jmenováni: p. Béna Ivo a p. Křesťan Josef. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh programu zasedání. 
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

2. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem kulturního domu pí. Ledvinkové dne 27. 9. 
2008 na pořádání taneční zábavy. Požární hlídka na taneční zábavě: p. Béna Ivo a p. 
Křesťan Josef. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

3. Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pronájmu nebytových 
prostor (pohostinství) uzavřenou dne 25. 2. 2008 s firmou AUVICO s. r. o. Havlíčkův 
Brod. Dodatkem se prodlužuje platnost smlouvy do 31. 12. 2008. Hlasování: pro: 6, 
proti: 0, zdržel se: 0. 

4. Zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení nástěnné mapy kraje Vysočina v autobusové 
čekárně u kapličky, mapa bude překryta plexisklem. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel 
se: 0. 

5. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č. 4/2008. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záznamy o provedené kontrole kontrolního 
a finančního výboru. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr zřízení věcného břemene č. 3/2008 
na pozemku p. č. 363/3 v k. ú. Oudoleň z důvodu podzemního umístění stavby 
vodovodního řádu a zřízení práva chůze a jízdy na pozemky k zajišťování provozu, 
běžné údržby a oprav tohoto zařízení, pro všechny i budoucí vlastníky. Hlasování: pro: 
6, proti: 0, zdržel se: 0. 

8. Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem pozemků dle usnesení zastupitelstva obce ze 
dne 24. 1. 2008. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

Dalšího jednání se zúčastnila pí Milichovská. 
9. Zastupitelstvo obce projednalo žádost J. a P. Belatkových, Oudoleň , o vytvoření 

odvodňovací strouhy před domem čp. 87. Zastupitelstvo obce schválilo zaslat Krajské 
správě a údržbě silnic Vysočiny, Jihlava, oblast Chotěboř, opětovnou žádost o 
provedení překopu silnice č. III/3509 a osazení 2 ks trubek nad obcí Oudoleň v úseku 
u plynové regulační stanice. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

10. Zastupitelstvo obce schválilo uskutečnění humanitární sbírky a sběru 
velkoobjemového odpadu. Sběr odpadů ze zahrádek nebude proveden, občané mají 
možnost uložit odpad na vlastní kompost. Větve ze stromů je možné na jaře odvézt ke 
spálení na čarodějnice. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o volbách do zastupitelstva kraje.  
12. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost p. R. P., Oudoleň o vykonávání 

obecně prospěšných prací v k. ú. Oudoleň ve výměře 250 hodin. V rámci obecně 
prospěšných prací bude provedeno: čištění potoka, pletí veřejných prostranství, práce 



v obecním lese, vyhazování sněhu z chodníků apod. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel 
se: 0. 

13. Zastupitelstvo obce schválilo výlov obecního rybníka Bahňák dne 17. 10. 2008. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o pronájem obecního rybníka Bahňák – 
bude projednáno na příštím zasedání. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

14. Zastupitelstvo obce schválilo v rámci opravy silnice č. III/3509 provést zaasfaltování 
krajnice u odbočky ze státní silnice. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánovanou schůzkou starosty a místostarosty 
obce dne 17. 10. 2008 na obecním úřadě z důvodu projednání nevyřízené pošty.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U S N E S E N Í  č.  11/2008 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  25.  9.  2008 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− pronájem kulturního domu pí. Ledvinkové dne 27. 9. 2008 na pořádání taneční 

zábavy. Požární hlídka na taneční zábavě: p. Béna Ivo a p. Křesťan Josef. 
− Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor (pohostinství) uzavřenou 

dne 25. 2. 2008 s firmou AUVICO s. r. o. Havlíčkův Brod. Dodatkem se prodlužuje 
platnost smlouvy do 31. 12. 2008. 

− vyvěšení nástěnné mapy kraje Vysočina v autobusové čekárně u kapličky, mapa bude 
překryta plexisklem. 

− rozpočtové změny č. 4/2008 
− záznamy o provedené kontrole kontrolního a finančního výboru. 
− záměr zřízení věcného břemene č. 3/2008 na pozemku p. č. 363/3 v k. ú. Oudoleň 

z důvodu podzemního umístění stavby vodovodního řádu a zřízení práva chůze a jízdy 
na pozemky k zajišťování provozu, běžné údržby a oprav tohoto zařízení, pro všechny 
i budoucí vlastníky. 

− převod pozemků dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 1. 2008. 
− zaslat Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, Jihlava, oblast Chotěboř, opětovnou 

žádost o provedení překopu silnice č. III/3509 a osazení 2 ks trubek nad obcí Oudoleň 
v úseku u plynové regulační stanice, na základě žádosti J. a P. Belatkových, Oudoleň. 

− uskutečnění humanitární sbírky a sběru velkoobjemového odpadu. Sběr odpadů ze 
zahrádek nebude proveden, občané mají možnost uložit odpad na vlastní kompost. 
Větve ze stromů je možné na jaře odvézt ke spálení na čarodějnice. 

− žádost p. R. P., Oudoleň o vykonávání obecně prospěšných prací v k. ú. Oudoleň ve 
výměře 250 hodin. V rámci obecně prospěšných prací bude provedeno: čištění potoka, 
pletí veřejných prostranství, práce v obecním lese, vyhazování sněhu z chodníků apod. 

− výlov obecního rybníka Bahňák dne 17. 10. 2008. 
− v rámci opravy silnice č. III/3509 provést zaasfaltování krajnice u odbočky ze státní 

silnice. 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
- projednat na příštím zasedání žádost o pronájem obecního rybníka Bahňák. 
- starostovi a místostarostovi obce projednat dne 17. 10. 2008 vyřízenou poštu. 
 

 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Mgr. Zvolánková Blanka     Augustin Václav 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Béna Ivo       Křesťan Josef   
            
    
 


