
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 22. května 2008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil 
další průběh jednání. 
     Dle listiny přítomných bylo  v úvodu  jednání přítomno 7 členů zastupitelstva obce: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Béna Ivo, p. Benc Zdeněk, p. Janáček Milan, p. 
Křesťan Josef a Mgr. Zvolánková Blanka. 
     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. Béna Ivo a Mgr. Zvolánková Blanka. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh programu zasedání. 
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. 

2. Zastupitelstva se zúčastnila pí. Ondráčková Oudoleň se žádosti o zpevnění příjezdové 
komunikace k čp. 121. Žádost bude řešena na místě samém v pondělí 26. května, s 
největší pravděpodobností  bude dolní část komunikace zpevněna štěrkem. 

3. Zastupitelstvo obce  bylo seznámeno s informacemi z Valné hromady Svazku obcí 
Podoubraví, na příštím zasedání bude projednána účast na Podoubravském víceboji 
2008. 

Na další jednání se dostavil p. Ondráček 
4. Zastupitelstvo obce schválilo odměnu pí. Zelenkové za sepsání smlouvy. 
5. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č. 1/2008. 
6. Zastupitelstvu obce byla předložena kronika, její obsah byl schválen a dále byla 

schválena odměna kronikáři ve stejné výši jako v roce 2007 navýšená o 5%. 
7. Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku p. č. 383/8 o výměře 9 m2 od 

Pozemkového fondu ČR, Havlíčkův Brod. 
8. Dále zastupitelstvo obce projednalo organizaci: Setkání rodáků......... Další zasedání 

týkající se organizace této akce se bude konat ve čtvrtek 5. června 2008 od 18.00 
hodin. 
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U S N E S E N Í  č.  7/2008 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  22.  5.  2008 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− řešení žádosti pí. Ondráčkové Oudoleň o zpevnění příjezdové komunikace k čp. 121, 

na místě samém v pondělí 26. května, s největší pravděpodobností  bude dolní část 
komunikace zpevněna štěrkem. 

− odměnu pí. Zelenkové za sepsání smlouvy. 
− zápis v kronice za rok 2007  
− rozpočtové změny č. 1/2008 
− odměnu kronikáři ve stejné výši jako v roce 2007 navýšená o 5%. 
− koupi pozemku p. č. 383/8 o výměře 9 m2 od Pozemkového fondu ČR, Havlíčkův 

Brod. 
− další projednání Setkání rodáků ve čtvrtek 5. června 2008 
 
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
− odstranit závady  provozní revize plynového zařízení v hasičské klubovně 
− projednat na příštím zasedání účast na Podoubravském desetiboji 2008 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Béna Ivo       Mgr. Zvolánková Blanka 
           
 
 


