
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 27. listopadu  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, 
pí Milichovská Irena 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. Hlasování: pro: 7, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi s jednáním s firmou  Ekomonitor 
s. r. o., Chrudim a s p. Šmejkalem, Odbor životního prostředí, Krajský úřad kraje 
Vysočina, Jihlava. 

3. Zastupitelstvo obce projednalo umístění veřejného osvětlení na budovu hasičské 
klubovny a u čp. 65. Toto bude projednáno na příštím zasedání.  

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem Sousedská výpomoc. Informace o 
tomto projektu budou zveřejněny v Oudoleňských listech.  

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s děkovným dopisem  bývalého hejtmana  kraje 
p. Vystrčila. 

6. Zastupitelstvo  obce  projednalo  a s chválilo žádost p. Zdražila., Oudoleň o pokácení 
1 ks lípy za čp. 19 za těchto podmínek: pokácení provede p. Zdražil na vlastní 
nebezpečí a na vlastní náklady a v termínu do 15. 4. 2009 bude provedena výsadba 1 
ks vzrostlé lípy o výšce 2,5 - 3 m. Doporučujeme odstranění pařezu, aby zde mohla 
být provedena nová výsadba, která je podmínkou tohoto pokácení. Hlasování: pro: 5, 
proti: 1, zdržel se: 1. 

7. Zastupitelstvo obce projednalo žádosti p. Kryštofka, Oudoleň o pokácení 1 ks javoru 
na obecním pozemku p. č. 648/92 z důvodu: strom stojí na skále a hrozí jeho skácení a 
dále o pokácení 1 ks olše na vlastním pozemku p. č. 98/1 z důvodu nahnilého kmene 
stromu. Bude projednáno na příštím zasedání.  

8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kalkulací cen za uložení odpadu na skládce 
v Ronově na rok 2009 ve výši 850,- Kč/t za odpad od smluvních obcí. Navýšení o 
100,- Kč/t. 

9. Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 1/2008 o 
místních poplatcích následovně:  
Článek 27 - Sazba poplatku –  
− (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 25 písm. a) činí 250,- Kč a je 

tvořena: a) z částky 0 Kč za kalendářní rok a b) z částky 250,- Kč za kalendářní 
rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za předchozí rok. Rozúčtování skutečných 
nákladů je provedeno v příloze č. 2. která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.  

− (2) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 25 písm. b)  této vyhlášky činí 
500,-Kč a je tvořena1: z částky 250,-Kč za kalendářní rok a z částky 250,-Kč 
za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce na 
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok. Rozúčtování 



skutečných nákladů je provedeno v příloze č. 2, která tvoří nedílnou  součást 
této vyhlášky. 

Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  
10. Zastupitelstvo obce ustanoví nový řád v kulturním domě. Organizace TJ Sokol 

Oudoleň bude požádána, aby si do 18. 12. 2008 stanovila cvičební hodiny a určila 
odpovědné osoby.  

11. S panem P. R., Oudoleň bude na základě Usnesení soudu v Havlíčkově Brodě sepsána 
Dohoda o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací. Výkon trestu OOP bude 
zahájen dne 1. 12. 2008.  

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z projednání územního plánu obce 
na Městském úřadě v Chotěboři. V územním plánu bude ještě dořešeno: biokoridor a 
fotovoltaické elektrárny. 

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o zřízení kontaktního místa Czech 
Point, v současné době probíhá zřízení a instalace certifikátů. 

14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo rozpočtové změny č. 5/2008. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem finančních prostředků obce. 
16. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet na rok 2009. Rozpočet bude vyvěšen na 

úřední desce. 
17. Zastupitelstvo obce schválilo ústřední inventarizační komisi, dílčí inventarizační 

komisi a likvidační komisi pro rok 2008. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  
18. Zpráva finanční a kontrolní komise bude předložena na příštím zasedání. 
19. Zpráva o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň bude předložena na příštím 

zasedání. 
20. Zastupitelstvo obce bylo proškoleno z odborné přípravy preventivní požární hlídky 

pro akce, kterých se zúčastňuje více než 200 osob. 
21. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vytýčením bodů na vlastnické hranici mezi 

pozemky p. č. 60/3, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15 a 60/16. 
22. Zastupitelstvo obce schválilo odměnu pro Mgr. Losenickou Dagmar, ředitelku ZŠ a 

MŠ Oudoleň z dotace kraje: Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek 
mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich 
práce. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

23. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci vítání občánků dne 29. 11. 2008. 
24. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci obecního plesu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

U S N E S E N Í  č.  13/2008 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  27. 11.  2008 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání. 
− rozpočtové změny č. 5/2008 
− žádost p. Zdražila V., Oudoleň o pokácení 1 ks lípy za čp. 19 za těchto podmínek: 

pokácení provede p. Zdražil na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady a v termínu do 
15. 4. 2009 bude provedena výsadba 1 ks vzrostlé lípy o výšce 2,5 - 3 m. 
Doporučujeme vybagrování pařezu, aby zde mohlo být provedena nová výsadba. 

− Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 1/2008 o místních poplatcích následovně:  
Článek 27 - Sazba poplatku –  
o (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 25 písm. a) činí 250,- Kč a je 

tvořena: a) z částky 0 Kč za kalendářní rok a b) z částky 250,- Kč za kalendářní 
rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za předchozí rok. Rozúčtování skutečných 
nákladů je provedeno v příloze č. 2. která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.  

o (2) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 25 písm. b)  této vyhlášky činí 
500,-Kč a je tvořena1: z částky 250,-Kč za kalendářní rok a z částky 250,-Kč 
za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce na 
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok. Rozúčtování 
skutečných nákladů je provedeno v příloze č. 2, která tvoří nedílnou  součást 
této vyhlášky. 

− odměnu pro Mgr. Losenickou Dagmar, ředitelku ZŠ a MŠ Oudoleň z dotace kraje: 
Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických 
pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce. 

 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

- projednat na příštím zasedání umístění veřejného osvětlení na budovu hasičské 
klubovny a u čp. 65.  

- projednat na příštím zasedání žádosti p. Kryštofka, Oudoleň o pokácení 1 ks javoru na 
obecním pozemku p. č. 648/92 z důvodu: strom stojí na skále a hrozí jeho skácení a 
dále o pokácení 1 ks olše na vlastním pozemku p. č. 98/1 z důvodu nahnilého kmene 
stromu.  

 
 

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


