
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 24. ledna 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. Benc Zdeněk, p. Béna Ivo, 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: pí. Milichovská Irena 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. Pan Augustin seznámil členy zastupitelstva obce s informacemi z valné hromady 
Svazku obcí, plynofikace obcí Borovsko. 

3. Pan Stránský seznámil členy zastupitelstva obce s informacemi z valné hromady 
Svazku obcí Přibyslavsko. 

4. Zastupitelstvo obce projednalo oznámení p. Slámy, Oudoleň, ohledně přístavby skladu 
– ocelové konstrukce ve stejném provedení jako je stávající sklad na p. č. 648/46. 
Přístavba bude sloužit ke skladování prázdných obalů. Realizace stavby je plánována 
do konce II. Q 2008. Žádost bude projednána na příštím zasedání. 

5. Zastupitelstvo obce projednalo a vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 648/45 
dle přiloženého plánu p. Slámovi, Oudoleň. Pozemek není určen k podnikání. 

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo Smlouvu o dílo – vedení evidence 
odpadů uzavřenou s ODAS ODPADY s.r.o., Brněnská 2277/48, Žďár nad Sázavou. 
Cena služby je 1000,- Kč + DPH. 

7. Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy 
venkova Vysočiny v roce 2008 na akci: Oprava místní komunikace od čp. 61 k horní 
čekárně – postřik asfaltem včetně zapískování, včetně jednostranného odvodu vody, 2 
propustí a opravy mostu u čp. 137. 

8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem opravy požární nádrže – proběhlo 
jednání s projektantem.  

9. Zastupitelstvo projednalo organizaci Setkání rodáků v sobotu 7. června 2008 – úklid 
silnic, občerstvení, turnaj ve volejbalu, koňské spřežení, program základní školy, 
hasičská klubovna – historie sboru, svěcení praporu, prodej reklamních předmětů, 
výstava historie obce a školy ve škole, kronika, kapela.  

10. Pan Augustin seznámil členy zastupitelstva obce se žádostí o povolení účasti podniku 
Soukromý podnikatel LUNAPARK, Polná  (kolotoč, dětské houpačky, střelnice) a p. 
Spilka na naší pouti. Zastupitelstvo obce souhlasí za předpokladu, že atrakce budou 
umístěny na zimním stadiónu a zajistí si přívod elektřiny. Bude ještě konzultováno s p. 
Kryštofkem. 

11. Zastupitelstvo obce schválilo požární hlídku na Mysliveckém plese dne 9. 2. 2008: 
Mgr. Zvolánková Blanka, p. Augustin Václav. 

12. Zastupitelstvo obce schválilo termíny zasedání zastupitelstva obce: 
− 21. února 2008 v 18.00 hodin 



− 20. března 2008 v 18.00 hodin 
− 24. dubna 2008 v 18.00 hodin 
− 22. května 2008 v 18.00 hodin 
− 26. června 2008 v 18.00 hodin. 

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem pořádání Tříkrálové sbírky 2008. 
14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem vyúčtování obecního plesu. 
15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem rekonstrukce školní kuchyně 

v kulturním domě. 
16. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Kubáta o práci u obecního úřadu na zkrácený 

pracovní úvazek. Žádost bude zaevidována. 
17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Obecně závazné vyhlášky, kterou se 

stanoví část společného základního obvodu základní školy a dále s návrhem  Smlouvy  
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola a Mateřská 
škola Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod. 

18. Zastupitelstvo obce schválilo převod části pozemku p. č. 648/45 p. Štolbovi 
Jaroslavovi, Havlíčkův Brod a převod části pozemku p. č. 648/35 p. Balážovi a pí. 
Sivákové, Oudoleň za poplatek za převod pozemků, náklady za sepsání kupní smlouvy 
budou hrazeny napolovic s obcí. 

19. Zastupitelstvo obce schválilo s účinností od 1. 1. 2008 navýšení odměn zastupitelstva 
obce o 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  1/2008 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  24.  1.  2008 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− Smlouvu o dílo – vedení evidence odpadů uzavřenou s ODAS ODPADY s.r.o., 

Brněnská 2277/48, Žďár nad Sázavou. Cena služby je 1000,- Kč + DPH. 
− Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2008 

na akci: Oprava místní komunikace od čp. 89 k horní čekárně – postřik asfaltem 
včetně zapískování, včetně jednostranného výkopů, 2 propustí a opravy mostu u čp. 
137. 

− žádost o povolení účasti podniku Soukromý podnikatel LUNAPARK, Polná  a p. 
Spilka na naší pouti – kolotoč, dětské houpačky, střelnice za předpokladu, že atrakce 
umístí na zimním stadiónu a zajistí si přívod elektřiny.  

− požární hlídku na Mysliveckém plese dne 9. 2. 2008: Mgr. Zvolánková Blanka, p. 
Augustin Václav. 

− s účinností od 1. 1. 2008 navýšení odměn zastupitelstva obce o 5%. 
− převod části pozemku p. č. 648/45 p. Štolbovi Jaroslavovi, Havlíčkův Brod a převod 
části pozemku p. č. 648/35 p. Balážovi a pí. Sivákové, Oudoleň  za poplatek za převod 
pozemků, náklady za sepsání kupní smlouvy budou hradit napolovic s obcí. 

− termíny zasedání zastupitelstva obce: 
− 21. února 2008 v 18.00 hodin 
− 20. března 2008 v 18.00 hodin 
− 24. dubna 2008 v 18.00 hodin 
− 22. května 2008 v 18.00 hodin 
− 26. června 2008 v 18.00 hodin. 

Zastupitelstvo obce projednalo: 
− oznámení p. Slámy, Oudoleň, ohledně přístavby skladu – ocelové konstrukce ve 

stejném provedení jako je stávající sklad na p. č. 648/46. Přístavba bude sloužit ke 
skladování prázdných obalů. Realizace stavby je plánována do konce II. Q 2008. 
Žádost bude projednána na příštím zasedání. 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
− záměr prodeje části pozemku p. č. 648/45 dle přiloženého plánu p. Slámovi, Oudoleň. 

Pozemek není určen k podnikání. 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
− odstranit závady  provozní revize plynového zařízení v hasičské klubovně 
− řešit  požadavek p. Ondráčka na navezení drtě k místní komunikaci 
− oslovit firmu ENVIREX. 

 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Milichovská Irena      Mgr. Zvolánková Blanka 


