
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 30. 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 9 členů obecního zastupitelstva: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Janáček Milan, p. Béna Ivo, p. Ondráček Zdeněk, Mgr. 
Zvolánková Blanka, pí. Milichovská Irena, p. Křesťan Josef a p. Benc Zdeněk. 
     Omluveni: 0 
     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 pí. Milichovská Irena. 
 
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, Oudoleň, o opravu komunikace u 
mostu před halou p. Slámy. Do příštího zasedání prověří p. Benc. 

3. Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2007. 
4. Předsedové výboru předložili seznam členů výboru: 

− výbor požární: 
1. předseda: p. Janáček Milan 
2. člen:  p. Radek Antl 
3. člen:  p. Kubát Karel 

− výbor stavební: 
1. předseda: p. Křesťan Josef 
2. člen:  p. Rázl Petr 
3. člen:  p. Holas Jiří 

− výbor stavební: 
1. předseda: p. Béna Ivo 
2. člen:  pí.Hussliková Olga 
3. člen:  p. Rosický Miloš 

− výbor finanční: 
1. předseda: pí. Milichovská Irena 
2. člen:  pí. Blažková Pavlína 
3. člen:  pí. Ševcechová Jaroslava 

 
5. Obecní zastupitelstvo schválilo: 

− veřejné hlasování o odměnách starosty a místostarosty. 
− odměnu starosty obce s účinností od  2. 11. 2006 
− odměnu místostarosty obce s účinností od  2. 11. 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  3/2006 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  30.  11.  2006 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− veřejné hlasování o odměnách starosty a místostarosty. 
− odměnu starosty obce s účinností od  2. 11. 2006 
− odměnu místostarosty obce s účinností od  2. 11. 2006. 
− předložili seznam členů výboru: 

o výbor požární: 
� předseda: p. Janáček Milan 
� člen:  p. Radek Antl 
� člen:  p. Kubát Karel 

o výbor stavební: 
� předseda: p. Křesťan Josef 
� člen:  p. Rázl Petr 
� člen:  p. Holas Jiří 

o výbor stavební: 
� předseda: p. Béna Ivo 
� člen:  pí.Hussliková Olga 
� člen:  p. Rosický Miloš 

o výbor finanční: 
� předseda: pí. Milichovská Irena 
� člen:  pí. Blažková Pavlína 
� člen:  pí. Ševcechová Jaroslava 

 
 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

− p. Benc prověřit stav mostu a komunikace u haly p. Slámy 
 
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.  

- p. Ondráčkovi přinést vzorník osvětlení. 
 

 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Béna Ivo       Milichovská Irena  
 
 


