
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 28. června 2007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle listiny přítomných bylo  v úvodu  jednání přítomno 9 členů obecního zastupitelstva: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Benc Zdeněk, p. Béna Ivo, p. Janáček Milan, p. 
Křesťan Josef, pí. Milichovská Irena a Mgr. Zvolánková Blanka. 
     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. Benc Zdeněk a p. Křesťan Josef. 
 
Program jednání: 

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

2. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem pracovního setkání k povodňové 
situaci v obci Oudoleň konaného 18. června 2007, jednání se zúčastnili zástupci 
povodňové komise obce s rozšířenou působností, Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny p. o., akciové společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a.s. a naší obce. 
Závěr jednání: 

− v případě, že bude na krajském úřadě schválena žádost Krajské správy údržby 
silnic Vysočiny p.o. na vybudování mostků na silnici 3. třídy, tak KSÚS 
Vysočiny p.o., vybuduje dvě propusti jako protipovodňová opatření, která 
částečně ochrání horní část obce před návaly přívalových vod. Pokud žádost 
nebude schválena, provede tyto úpravy obec Oudoleň na vlastní náklady. 

− Zemědělská a.s. Havlíčkova Borová provede zatravnění polí v okolí obytné 
zóny obce Oudoleň. Rozsah bude upřesněn na místě samém při jednání 
starosty obce a zástupců Zemědělské a.s. Tento požadavek byl zakotven do 
zpracování územní plánu  obce. 

3. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s podpisem smlouvy a předáním staveniště 
firmě Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.a s jednáním s p. Kučírkem, stavebním 
dozorem. 

4. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním pouťové taneční zábavy, 
z důvodu malé účasti místních obyvatel se nebude pouťová taneční zábava již další 
roky pořádat, obec bude pouze pořádat Obecní ples. 

5. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi ze zasedání valné hromady 
Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo 18. 6. 2007. Na tomto zasedání byl 
schválen rozpočet, zpráva o výsledku přezkoumání, byli podány informace o předání 
sítě MAN a dále o pořádání Podoubravského víceboje 2007 v Jeřišně dne 25. 8. 2007, 
kterého se zúčastní obecní zastupitelstvo naší obce.  

6. Pí. Ledvinková oznámila ke dni 31. 8. 2007 ukončení smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor – místního pohostinství. Do listů a do Novin Vysočiny bude 
zveřejněn inzerát tohoto znění: Od 1. 9. 2007 je možnost pronájmu místního 
pohostinství v Kulturním domě v Oudoleni. Bližší informace je možné získat na č. tel.: 
569 642 201. 

7. Obecní zastupitelstvo neschválilo nabídku firmy Sdružení profesionálních tvůrců 
filmu & tv, Velké Meziříčí, týkající se natáčení dokumentárního filmu o obcích.  



8. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s dopisem p. Kremlíka, Oudoleň, 
týkající se návrhu úpravy kanalizace před kulturním domem o kanalizační žlab 
otevřený, na tento dopis bude obec reagovat. 

9. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č. 2/2007. 
10. Obecní zastupitelstvo projednalo Petici proti diskriminaci obyvatel venkova 

organizované Spolkem pro obnovu venkova České republiky textem znění petice se 
ztotožňuje a tuto iniciativu podporuje. 

11. Obecní zastupitelstvo schválilo žádost ředitelky školy Mgr. Losenické Dagmar na 
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 ve výši 30.214,36 Kč, takto: 

− nákup 1 ks lavice a 2 ks židlí              3.300,- 
− lednice      5.000,- 
− školní pomůcky   15.214,36 
− fond odměn      6.700,-. 

12. Obecní zastupitelstvo ukládá: 
− pozvat na příští zasedání p. Zdražila, Oudoleň  
− sehnat firmu na projekt opravy místního koupaliště – všichni členové obecního 

zastupitelstva 
− oslovit firmu ENVIREX. 

13. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek ankety a bude o této záležitosti dále 
jednat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  9/2007 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  28.  6.  2007 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− nepořádat pouťovou taneční zábavu v příštích letech 
− pořádat Obecní ples 
− účast obecního zastupitelstva na Podoubravském víceboji 2007 v Jeřišně 
− rozpočtové změny č. 2/2007 
− žádost ředitelky školy Mgr. Losenické Dagmar na rozdělení hospodářského výsledku 

za rok 2006 ve výši 30.214,36 Kč, takto: 
o nákup 1 ks lavice a 2 ks židlí              3.300,- 
o lednice      5.000,- 
o školní pomůcky   15.214,36 
o fond odměn      6.700,-. 

− Petici proti diskriminaci obyvatel venkova organizované Spolkem pro obnovu 
venkova České republiky textem znění petice se ztotožňuje a tuto iniciativu podporuje. 

 
Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 

− nabídku firmy Sdružení profesionálních tvůrců filmu & tv, Velké Meziříčí, týkající se 
natáčení dokumentárního filmu o obcích.  

 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

− sehnat firmu na projekt opravy místního koupaliště – všichni členové obecního 
zastupitelstva 

− oslovit firmu ENVIREX. 
− pozvat na příští zasedání p. Zdražila, Oudoleň  
− jednat na příštím zasedání o větrných elektráren 
− p. Augustin odpoví na dopis p. Kremlík 
− zveřejnit v místních listech a Novinách Vysočiny inzerát na pronájem místního 

pohostinství. 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Benc Zdeněk       Křesťan Josef   
          
 
 


