
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 21. prosince 2006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle prezentační listiny  bylo  v úvodu  jednání přítomno 7 členů obecního zastupitelstva: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Janáček Milan, Mgr. Zvolánková Blanka, pí. 
Milichovská Irena,  p. Křesťan Josef 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: Mgr. Zvolánková Blanka a p. Křesťan Josef. 
 
Program jednání: 

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

2. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Slámy o opravu mostku před halou a 
schválilo úpravu mostu před halou – jedná se o výškové vyrovnání, toto bude 
provedeno na jaře příštího roku. 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2007. 
4. Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje rozpočtové změny č. 7/2006. 
5. Starosta obce byl informován o přípravách k inventarizaci dne 31. 12. 2006. 
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje delegování starosty obce p. Augustina Václava 

v souladu s §84, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
k zastupování obce na členských schůzích Lesního družstva obcí se sídlem 
v Přibyslavi v roce 2007. 

7. Obecní zastupitelstvo navrhuje v souladu s §84, písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění do volených orgánů Lesního družstva obcí se sídlem 
v Přibyslavi starostu obce p. Augustina Václava. 

8. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi ze setkání starostů a starostek 
obcí správního obvodu Městského úřadu Chotěboř (sociální problematika - dotazníky 
pro seniory, rodiny s dětmi, obecně prospěšné práce, nový stavební zákon). 

9. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo požadavek na vykonání obecně 
prospěšných prací Středisku  Probační a mediační služby v Havlíčkově Brodě, jednalo 
by se o následující práce: zametání silnice, vyčištění potoka, vyřezání náletových 
dřevin apod.  

10. P. Křesťan seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi ze semináře 
dotačního titulu LEADER+. 

11. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání s firmou AURUM s. r. o.  
Pardubice, týkající se územního plánu.  

12. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost oddílu stolního tenisu o poskytnutí 
sponzorského daru na turnaj ve stolním tenisu dne 25. 12. 2006 ve výši 1.000,- Kč 
nepeněžní formou. 

13. Předseda kulturního a sportovního výboru předložil seznam členů výboru: 
- předseda: p. Ondráček Zdeněk 
- člen:  p. Sláma Michal 
- člen:  pí. Bencová Eva. 

 

 



U S N E S E N Í  č.  5/2006 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  21.  12.  2006 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− žádost p. Slámy, Oudoleň, o úpravu mostu před halou – jedná se o výškové vyrovnání, 

toto bude provedeno na jaře příštího roku. 
− rozpočet na rok 2007. 
− schvaluje rozpočtové změny č. 7/2006. 
− delegování starosty obce p. Augustina Václava v souladu s §84, písm. f) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích v platném znění k zastupování obce na členských schůzích 
Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi v roce 2007. 

− požadavek na vykonání obecně prospěšných prací Středisku Probační a mediační 
služby v Havlíčkově Brodě, jednalo by se o následující práce: zametání silnice, 
vyčištění potoka, vyřezání náletových dřevin apod.  

− žádost oddílu stolního tenisu o poskytnutí sponzorského daru na turnaj ve stolním 
tenisu dne 25. 12. 2006 ve výši 1.000,- Kč nepeněžní formou. 

− seznam členů výboru kulturního a sportovního: 
• předseda: p. Ondráček Zdeněk 
• člen:  p. Sláma Michal 
• člen:  pí. Bencová Eva. 

 
Obecní zastupitelstvo navrhuje: 

− navrhuje v souladu s §84, písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění do volených orgánů Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi starostu obce 
p. Augustina Václava. 

 
Z minulého zasedání trvá: 

- p. Stránskému P. vést jednání s pí. Horákovou Marií, týkající se pohledávky na 
pozemku p.č. 177/7.  

- p. Antlovi J. a pí. Antlové Z. opravit plot sousedící s mateřskou a základní školou.  
- p. Ondráčkovi přinést vzorník osvětlení. 
 

 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Mgr. Zvolánková Blanka     Křesťan Josef  
 
 
 


