
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 18.  června  2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil 
další průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 18. 06. 2009 v 19:04 hodin. 
     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 je 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: Mgr. Zvolánková Blanka a p. Janáček Milan. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh doplnění programu 
zasedání. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. Hlasování: pro: 7, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje majetku obce č. 2/2009 a schvaluje  

odprodej části pozemku p. č. 648/45, a to část mezi místní komunikací a příjezdovou 
komunikací k čp. 46. Zastupitelstvo schvaluje prodej za těchto podmínek: kupující si 
musí nechat pozemek na vlastní náklady zaměřit, k zaměření musí přizvat zástupce 
obce a dále musí uhradit veškeré náklady spojené s prodejem pozemku. Hlasování: 
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s metodikou: Zřizování jednotek SDH obcí, tato 
metodika bude zaslána veliteli jednotky SDH.  

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s metodikou: Jednací řády obcí, zápisy a usnesení 
ze zasedání zastupitelstva. 

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Oznámením projednání návrhu zadání 
územního plánu Chotěboř. 

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s konečným návrhem územního plánu obce 
Oudoleň. Schvalovací řízení proběhne v rozmezí 50 – 60 dnů, každý se k územnímu 
plánu naší obce může naposledy vyjádřit. 

Dalšího jednání se zúčastnil p. Ondráček Zdeněk. 
8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi ze Zpravodaje č. 6 Krajského 

úřadu kraje Vysočina. 
9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o stavu na účtech obce. 
10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s účastí naší obce na akci:  Galerie znaků měst a 

obcí vyrobených z recyklovatelných materiálů. Tato akce je součástí soutěže: My 
třídíme nejlépe. V této soutěží jsme se zatím umístnili za období IV. Q 2008 a I. Q 
2009 na 38. místě z 496 obcí do 500 obyvatel.  

11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi týkající se žádosti o dotaci na  
odradoňovací stanici.  

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Pozemkového fondu ČR, pracoviště 
Havlíčkův Brod o sdělení, podle ust. § 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách 
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby..., ve znění 
pozdějších předpisů, týkající se pozemku p. č. 672. 

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem reklamace na opravu střechy u ZŠ a 
MŠ Oudoleň – bude znovu reklamováno. 



14. Pan Benc vznesl připomínku k odběrům vzorků vody z obecního vodovodu. 
15. Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo rozpočtové změny č. 02/2009. Hlasování: 

pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  
16. Zastupitelstvo obce schválilo termíny zasedání zastupitelstva obce v II. pololetí 2009: 

23.   7. 2009  19:00 hodin 
20.   8. 2009  19:00 hodin 
24.   9. 2009   19:00 hodin 
22. 10. 2009   18:00 hodin 
26. 11. 2009   18:00 hodin 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  
17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem Pouťového posezení před kulturním 

domem a Ochutnávkou bábovek. 
18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi, týkající se datových schránek.  
19. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem z valné hromady Svazku obcí 

Podoubraví.  
20. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem ze zasedání správní rady MAS 

Havlíčkův kraj o. p. s. 
21. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a nesouhlasí s variantou č. 1 (červená) a variantou 
č. 2 (zelená) obchvatu silnice č. I/34 přeložky Česká Bělá – Ždírec nad Doubravou. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

22. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou ing. Tomáše Kopeckého na zajištění 
dotace z OPZP a SZIF ČR.  

23. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje majetku obce č. 1/2009 a neschvaluje 
prodej částí pozemků p. č. 661 a 658 v k. ú. Oudoleň, a to částí, které vedou areálem 
společnosti a částí, které jsou zastavěné zemědělskými stavbami a. s. Havl. Borová 
zemědělská, Havlíčkova Borová. Hlasování: pro prodej: 2, proti prodeji: 6, zdržel se: 
0.   

24. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje majetku obce č. 3/2009 a neschvaluje 
prodej částí pozemků p. č. PK 661, 663 a 658 v k. ú. Oudoleň, a to částí, které sousedí 
s pozemky ve vlastnictví žadatele. Hlasování: pro prodej: 0, proti prodeji: 8, zdržel se: 
0.   

25. Zastupitelstvu obce byla předložena kronika, zkontrolován zápis za rok 2008 a 
schválena odměna kronikáři. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

26. Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání Turnaje v tenisu o pohár starosty obce. 
Zájemci se mohou přihlásit do konce června u starosty obce nebo na obecním úřadě. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.   

 
 

Zasedání bylo ukončeno dne 18. 06. 2009 v 21:58 hodin. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



U S N E S E N Í  č.  7/2009 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 18. 06. 2009 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání. 
− odprodej části pozemku p. č. 648/45, a to část mezi místní komunikací a příjezdovou 

komunikací k čp. 46. Zastupitelstvo schvaluje prodej za těchto podmínek: žadatel si 
musí nechat pozemek na vlastní náklady zaměřit, k zaměření musí přizvat zástupce 
obce a dále uhradit veškeré náklady spojené s prodejem pozemku. 

− rozpočtové změny č. 02/2009 
− termíny zasedání zastupitelstva obce v II. pololetí 2009: 

23.   7. 2009  19:00 hodin 
20.   8. 2009  19:00 hodin 
24.   9. 2009   19:00 hodin 
22. 10. 2009   18:00 hodin 
26. 11. 2009   18:00 hodin 

− odměna kronikáři ve výši 6 840,- Kč. 
− pořádání Turnaje v tenisu o pohár starosty obce. Zájemci se mohou přihlásit do konce 
června u starosty obce nebo na obecním úřadě. 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

• prodej částí pozemků p. č. 661 a 658 v k. ú. Oudoleň, a to částí, které vedou areálem 
společnosti a částí, které jsou zastavěné zemědělskými stavbami a. s. Havl. Borová 
zemědělská, Havlíčkova Borová 

• prodej částí pozemků p. č. PK 661, 663 a 658 v k. ú. Oudoleň, a to částí, které sousedí 
s pozemky ve vlastnictví žadatele 

• variantu č. 1 (červená) a variantu č. 2 (zelená) obchvatu silnice č. I/34 přeložky Česká 
Bělá – Ždírec nad Doubravou. 

 
Zastupitelstvo obce ukládá:  

− projednat žádost o pokácení 3 stromů u potoka před čp. 88 a 72. Období vegetačního 
klidu, tj. doba vhodná na kácení stromů, je od 1. 10. do 31. 3. Žádost bude projednána 
zastupitelstvem přímo na místě samém. 

 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
pí Zelenková Dana      p. Augustin Václav 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Mgr. Zvolánková Blanka     p. Janáček Milan          
            
   
 


