
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 23. března 2006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle prezentační listiny  bylo  v úvodu  jednání přítomno 8 členů obecního zastupitelstva, a 
to: p. Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Rosický Miloš, pí. Milichovská Irena, p. 
Ondráček Miroslav, p. Janáček Milan, p. Benc Zdeněk a p. Jonáš Ladislav. 
     Omluveni: 1 
     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. Jonáš Ladislav a p. Rosický Miloš. 
 
Program jednání: 

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

2. Obecní zastupitelstva opět projednalo a schválilo žádost p. Kryštofka, Oudoleň, o 
povolení pokácení 3 ks olší. Obecní zastupitelstva ukládá p. Kryštofkovi provést 
náhradní výsadbu 2 ks stromů (doporučujeme jehličnaté, mimo chvojek, z důvodu 
opadu listí). V případě pokácení se stanovuje termín splnění výsadby do 31. 5. 2006. 

3. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s podepsanou Dohodou o pořízení územně 
plánovací dokumentace uzavřenou s Městem Chotěboř.  

4. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi z jednání Svazku 
obcí Podoubraví dne 14. 3. 2006, týkající se vzniku obecně prospěšných společností. 
Nejblíže našemu katastrálnímu území byla založena Obecně prospěšná společnost 
Havlíčkův kraj o.p.s. Zakladatelé společnosti jsou Město Ždírec n.D., Město 
Přibyslav, Obec Krucemburk, Obec Vojnův Městec, Obec Modlíkov, Obec 
Havlíčkova Borová, Zemědělská a.s. Krucemburk, TJ Jiskra V.Městec, TJ Spartak 
S.Ransko, TJ Sokol H.Borová, Kulturní zařízení města Přibyslav a fa Uttendorfský. 

5. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi,  týkající se Voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na území České republiky ve dnech 2. 
– 3. června 2006.  

6. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva se Zápisem  z  jednání 
představenstva LDO Přibyslav ze dne 23. února 2006. 

7. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
Praha – stanovisko ke zveřejňování dokumentů obsahujících osobní údaje na úřední 
desce. 

8. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s Informacemi ministerstva vnitra, týkající se 
Stanoviska k dotazům ohledně aplikace nového správního řádu (např. k vydání 
rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu, ustanovení opatrovníka, projednávání 
přestupků). 

9. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s  Dohodou o dotaci ostatní 
dopravní obslužnosti a úhradě obcí od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006. Výše zálohy pro 
úhradu dotace v roce 2006 byla stanovena dle kalkulace přiměřeného zisku a 
prokazatelné ztráty firmy Connex, východní Čechy a.s. V roce  2006 bude Obec 
Oudoleň platit na dopravní obslužnost  18.681,- Kč. 

10. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s Informacemi ke vzorové obecně závazné 
vyhlášce k úpravě pořádání akcí typu technoparty.  



11. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s projektem na prodloužení veřejného 
osvětlení. P. Ondráček, Oudoleň, požádal o příspěvek na kanalizaci, vodovodní 
vedení, el. vedení, místní komunikaci  a plynofikaci ke stavebnímu pozemku p. č. 
152/25. Tato žádost bude projednána na příštím zasedání. 

12. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. Janáčka, Oudoleň o povolení 
pokácení 1 ks javoru o obvodu kmene ve výšce 130 cm 130 cm, a 1 ks jasanu o 
obvodu kmene ve výšce 130 cm 140 cm na pozemku p. č. 101 z důvodu  nebezpečí 
padajících proschlých větví. Obecní zastupitelstvo z tohoto důvodu žádost povoluje a 
ukládá p. Janáčkovi provést náhradní výsadbu v případě pokácení do 31. 5. 2006. 

13. Obecní zastupitelstvo schválilo požární hlídku na taneční zábavě dne 15. 4. 2006 – p. 
Janáček M. a p. Augustin V. 

14. Obecní zastupitelstvo schválilo nákup nového kopírovacího stroje, bude ještě zjištěna 
další nabídka, současná kopírka bude nabídnuta k prodeji. 

15. Obecní zastupitelstvo schválilo nové Ohlašovny požárů v naší obci. Ohlašovny požárů 
budou umístěny u p. Augustina V., Oudoleň 117, pí. Milichovské I., Oudoleň 22 a p. 
Kubáta K., Oudoleň 30. 

16. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s pozvánkou do Velké Losenice na velkou 
Velikonoční výstavu perníků, konanou dne 3. 4. 2006. 

17. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s pozvánkou na Setkání s Radou kraje 
Vysočina dne 10. 4. 2006. 

18. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí p. Holase, Oudoleň o povolení 
drobné stavby  a bere ji na vědomí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  4/2006 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  23. 3. 2006 

 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
− žádost p. Kryštofka, Oudoleň, o povolení pokácení 3 ks olší, obecní zastupitelstva 

ukládá p. Kryštofkovi provést náhradní výsadbu 2 ks stromů (doporučujeme 
jehličnaté, mimo chvojek, z důvodu opadu listí). V případě pokácení stanovuje termín 
splnění výsadby do 31. 5. 2006. 

− nákup nového kopírovacího stroje, bude ještě zjištěna další nabídka, současná kopírka 
bude nabídnuta k prodeji. 

− žádost p. Janáčka, Oudoleň o povolení pokácení 1 ks javoru o obvodu kmene ve výšce 
130 cm 130 cm, a 1 ks jasanu o obvodu kmene ve výšce 130 cm 140 cm na pozemku 
p. č. 101 z důvodu  nebezpečí padajících proschlých větví. Obecní zastupitelstvo 
ukládá p. Janáčkovi provést náhradní výsadbu v případě pokácení do 31. 5. 2006. 

− požární hlídku na taneční zábavě dne 15. 4. 2006 – p. Janáček M. a p. Augustin V. 
− nové Ohlašovny požárů v naší obci. Ohlašovny požárů budou umístěny u p. Augustina 

V. Oudoleň 117, pí. Milichovské I. Oudoleň 22 a p. Kubáta K. Oudoleň 30. 
 
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 o příspěvek na kanalizaci, vodovodní vedení, el. 
vedení, komunikaci  a plynofikaci ke stavebnímu pozemku p. č. 152/25. 

 
 
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: 
Jonáš Ladislav      Rosický Miloš  
        
 


