
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 10. 12. 2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Václav Augustin, který řídil 
další průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 10. 12. 2009 v 17:08 hodin. 
     Dle listiny přítomných bylo v úvodu jednání přítomno 6 členů zastupitelstva obce: p. 
Václav Augustin, p. Pavel Stránský, p. Ivo Béna, p. Milan Janáček, pí Irena Milichovská a 
Mgr. Blanka Zvolánková. 
     Omluveni: 3 
     Zasedání bylo schopno se usnášet. 
     Jednání bylo řízeno dle předem schváleného řádu a programu. 
     Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována Dana Zelenková, ověřovateli zápisu byli 
jmenováni: p. Béna Ivo a Mgr. Blanka Zvolánková. 
 
Program jednání: 

1. Pan Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh doplnění programu 
zasedání. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. Hlasování: pro: 6, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Starosta obce konzultoval na odboru životního prostředí, Městského úřadu Chotěboř 

žádost o vymezení ploch pro výstavbu fotovoltaických elektráren v územním plánu 
obce Oudoleň. Odbor ŽP tento záměr odmítnul. Zastupitelstvo obce schvaluje a  
vydává územní plán obce Oudoleň. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

Dalšího jednání se zúčastnil p. Toman. 
4. Zastupitelstvo obce opětovně otevřelo žádost o pokácení 3 stromů. Majitel pozemku u 

potoka tvrdí, že stromy rostou na jeho pozemku. Vytýčení pozemků a potoka nebylo 
nalezeno. Tyto skutečnosti byly oznámeny všem účastníkům. V jednání bude 
pokračováno po prozkoumání podrobnější mapy.  

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo Zprávu z kontroly hospodaření ZŠ a 
MŠ Oudoleň. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo zprávu kontrolní a finanční komise. 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje žádost TJ Sokol Oudoleň o umístění buňky 
5 x 2 m v blízkosti zimního stadionu na obecním pozemku. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

8. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci Obecního plesu dne 16. 1. 2010. 
 

 
Zasedání bylo ukončeno dne 10. 12. 2009 v 18:01  hodin. 
 

 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  12/2009 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 10. 12. 2009 

 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• navržený program zasedání. 
• zprávu z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň. 
• zprávu kontrolní a finanční komise. 
• žádost TJ Sokol Oudoleň o umístění buňky 5 x 2 m v blízkosti zimního stadionu na 

obecním pozemku. 
 
 
Zastupitelstvo obce vydává: 

• územní plán Obce Oudoleň 
 
 
Zastupitelstvo obce ukládá:  

• opětovně projednat žádost o pokácení 3 stromů. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:   
Dana Zelenková      Václav Augustin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Béna Ivo       Mgr. Zvolánková Blanka 
                    
            
   
 
 
 
 


