
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 23. listopadu 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, p. Béna Ivo, p. Ondráček Zdeněk, Mgr. 
Zvolánková Blanka 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. Ondráček Zdeněk a p. Benc Zdeněk. 
 
Program jednání: 

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

2. Zasedání se zúčastnil p. Kryštofek Oudoleň a opětovně požádal o prodej pozemku p. 
č. 728/2, ostatní plocha, o výměře 14 m2. Obecní zastupitelstvo prodej pozemku 
neodsouhlasilo. Pan Kryštofek Oudoleň tedy požádal o pronájem tohoto pozemku. 
Obecní zastupitelstvo schválilo dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 728/2, ostatní 
plocha, o výměře 14 m2 na dobu 10 let za cenu 5,- Kč/m2 p. Kryštofkovi, Oudoleň . 

3. Pan Kryštofek Oudoleň, provedl na základě Rozhodnutí čj.: 62/2006 náhradní výsadbu 
2 ks jehličnatých stromů.  

4. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi z jednání s firmou 
Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár nad Sázavou (novela zákona o odpadech, grantové 
programy, sběr elektrospotřebičů, nebezpečný odpad). 

5. Obecní zastupitelstvo schválilo Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem 
uzavřenou s firmou Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár nad Sázavou. 

6. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi z valné hromady 
Svazku obcí Podoubraví (stav na účtu svazku, Metropolitní síť, volba 
představenstva,volba finanční a kontrolní komise).  

7. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo podepsat Kupní smlouvu s 
Východočeskou plynárenskou a.s., Hradec Králové o odprodeji plynofikace. 
Předmětem smlouvy jsou středotlaké plynovody a plynovodní přípojky v členských 
obcích Svazku Borovsko tj. Oudoleň, Slavětín, Peršíkov a Havlíčkova Borová. Kupní 
cena 4 mil. Kč bude rozdělena na dvě splátky: 1. splátka ve výši 3,6 mil. Kč 
s termínem úhrady do 30 dnů po uzavření smlouvy, 2. splátka ve výši 400 tis. Kč 
s termínem úhrady do 30 dnů po písemném prohlášení prodávajícího o uvolnění 
blokace SFŽP, nejdéle však do 15. 12. 2012.  

8. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o odborné prohlídce kotelny – 
celkové zhodnocení zařízení: zařízení  je schopné bezpečného provozu. 

9. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi ze Zpravodaje č. 
11/2006  kraje Vysočina – grantové programy, setkání starostů s Radou kraje 
Vysočina.  

10. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s Požárním poplachovým plánem 
kraje Vysočina.  

11. Obecní zastupitelstvo projednalo a neschválilo vybírání poplatku za využití počítače 
v místní knihovně.  



12. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výměnu osvětlení v místní knihovně – 
v knihovně bude nainstalována 2 ks zářivek a zakoupena stolní lampa. Pan Ondráček 
přinese vzorník osvětlení. 

13. P. Augustin provedl proškolení členů obecního zastupitelstva z odborné přípravy 
preventivní požární hlídky pro akce, kterých se zúčastňuje více než 200 osob. 

14. Obecní zastupitelstvo schválilo požární hlídky na akcích ve dnech: 
− 2. 12. 2006: p. Ondráček Zdeněk, p. Benc Zdeněk. 
− 16. 12. 2006: p. Janáček Milan, Mgr. Zvolánková Blanka. 
− 25. 12. 2006: pí. Milichovská Irena, p. Křesťan Josef. 
− 30. 12. 2006: p. Janáček Milan, p. Stránský Pavel. 

      Třetího člena hlídky zajistí pořadatel. 
15. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost Holase Oudoleň  o opravu odtoku 

vody z obecního rybníku p. č. 648/56, jedná se nákup trubek a úhradu práce stroje 
Bělorus. 

16. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pí. Ledvinkové, Blatná 34, o prodloužení 
pronájmu nebytových prostor – pohostinství v kulturním domě. Obecní zastupitelstvo 
schválilo prodloužení pronájmu nebytových prostor – pohostinství v kulturním domě 
pí. Ledvinkové, Blatná 34, do 31. 12. 2008.  

17. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č. 6/2006. 
18. Obecní zastupitelstvo projednalo sdělení Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod ke 

stanovení dopravního značení – nejvyšší rychlost 30 km u provozovny Jatek, 
v případě, že obecní úřad bude trvat na stanovení tohoto dopravního značení, musí 
opětovně požádat Městský úřad, odbor dopravy a SH, Chotěboř o vydání nového 
„Stanovení“, včetně vyjádření Policie ČR-DI Havlíčkův Brod. 

19. Obecní zastupitelstvo neschvaluje opětovně požádat Městský úřad, odbor dopravy a 
SH, Chotěboř o vydání nového „Stanovení“, včetně vyjádření Policie ČR-DI 
Havlíčkův Brod. 

20. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň o 
finanční příspěvek pro rok 2007 na nákup: 

− 2 ks hasičských stejnokrojů 
− osvětlení (2 ks zářivek + 1 halogenové světlo) do hasičské zbrojnice. 

   Tento požadavek bude řešen na příštím zasedání. 
21. Obecní zastupitelstvo schválilo harmonogram inventarizace k  31. 12. 2006. 
22. Obecní zastupitelstvo schválilo projednat rozpočet na rok 2007 dne 30. 11. 2006 od 

18.00 hodin. 
23. Předsedové jednotlivých výborů předložili seznam členů výborů: 

− výbor vodohospodářský: 
1. předseda: p. Benc Zdeněk 
2. člen   p. Rosický František 
3. člen  p. Zvolánek Ladislav 

− výbor školský: 
1. předseda: Mgr. Zvolánková Blanka 
2. člen:  Mgr. Stehnová Vladimíra 
3. člen:  pí. Ondráčková Dagmara 

 
 

 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  2/2006 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  23.  11.  2006 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 728/2, ostatní plocha, o výměře 14 m2 na dobu 10 

let za cenu 5,- Kč/m2 p. Kryštofkovi, Oudoleň. 
− Dodatek ke smlouvě o svozu komunálního odpadu uzavřenou s firmou Miloslav 

Odvárka – ODAS, Žďár nad Sázavou. 
− podepsat Kupní smlouvu s Východočeskou plynárenskou a.s., Hradec Králové o 

odprodeji plynofikace. Předmětem smlouvy jsou středotlaké plynovody a plynovodní 
přípojky v členských obcích Svazku Borovsko tj. Oudoleň, Slavětín, Peršíkov a 
Havlíčkova Borová. Kupní cena 4 mil. Kč bude rozdělena na dvě splátky: 1. splátka 
ve výši 3,6 mil. Kč s termínem úhrady do 30 dnů po uzavření smlouvy, 2. splátka ve 
výši 400 tis. Kč s termínem úhrady do 30 dnů po písemném prohlášení prodávajícího 
o uvolnění blokace SFŽP, nejdéle však do 15. 12. 2012. 

− výměnu osvětlení v místní knihovně – v knihovně bude instalováno: 2 ks zářivek + 
stolní lampa.  

− požární hlídky na akcích ve dnech: 
o 2. 12. 2006: p. Ondráček Zdeněk, p. Benc Zdeněk. 
o 16. 12. 2006: p. Janáček Milan, Mgr. Zvolánková Blanka. 
o 25. 12. 2006: pí. Milichovská Irena, p. Křesťan Josef. 
o 30. 12. 2006: p. Janáček Milan, p. Stránský Pavel. 

− žádost Holase Oudoleň o opravu odtoku vody z obecního rybníku p. č. 648/56, jedná 
se nákup trubek a úhradu práce Běloruse. 

− prodloužení pronájmu nebytových prostor – pohostinství v kulturním domě pí. 
Ledvinkové, Blatná 34, do 31. 12. 2008. 

− rozpočtové změny č. 6/2006. 
− předložili seznam členů výborů: 

o výbor vodohospodářský: 
� předseda: p. Benc Zdeněk 
� člen   p. Rosický František 
� člen  p. Zvolánek Ladislav 

o výbor školský: 
� předseda: Mgr. Zvolánková Blanka 
� člen:  Mgr. Stehnová Vladimíra 
� člen:  pí. Ondráčková Dagmara 

 
Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 

− vybírání poplatku za využití počítače v místní knihovně.  
− opětovně požádat Městský úřad, odbor dopravy a SH, Chotěboř o vydání nového 

„Stanovení“, včetně vyjádření Policie ČR-DI Havlíčkův Brod k řešení dopravní 
situace u provozovny Jatka. 

 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

− p. Ondráčkovi přinést vzorník osvětlení. 
 
 



 
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 – 
bude se řešit na jaře 2006. 

 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Ondráček Zdeněk      Benc Zdeněk   
    
 
 
 


