
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 25. 2. 2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Václav Augustin, který řídil další 
průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 25. 2. 2010 v 18:04 hodin. 
Dle listiny přítomných bylo v úvodu jednání přítomno 8 členů zastupitelstva obce:  p. Václav 
Augustin, p. Pavel Stránský, p. Zdeněk Benc, p. Ivo Béna, p. Milan Janáček, pí Irena 
Milichovská, p. Zdeněk Ondráček a Mgr. Blanka Zvolánková. 
Omluveni: p Josef Křesťan. 
Zasedání bylo schopno se usnášet. 
Jednání bylo řízeno dle předem schváleného řádu a programu. 
Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována pí Dana Zelenková, ověřovateli zápisu byli 
jmenováni: p. Zdeněk Benc a p. Ivo Béna. 
 
Program jednání: 
Zasedání se zúčastnila pí Olga Hussliková. 

1. Pan Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh doplnění programu 
zasedání. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. Hlasování: pro: 8, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Zastupitelstvo obce řešilo výměnu klíčů v kulturním domě. Zastupitelstvo obce bylo 

seznámeno s předávacím protokolem klíčů od kulturního domu. Pí Olga Hussliková 
předložila návrh cvičebních hodin dívek.  

4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh, aby oddíl stolního tenisu nepřispíval 
na el. energii. Hlasování: pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0.  

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi týkajících se odradoňovací stanice. 
Obci byla od Ministerstva financí ČR přislíbena na výstavbu odradoňovací stanice 
v Březině dotace ve výši 2 mil. Kč. Firma Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s. r. o., 
Chrudim byla na základě smlouvy o dílo vyzvána k zahájení prací na díle. 

6. Zastupitelstvo obce projednalo výstavbu nového rezervoáru v Březině. Obec oslovila 
vlastníky pozemku PK 177 v k. ú. Slavětín u Oudoleně se žádostí o prodej části tohoto 
pozemku nutného k výstavbě nového rezervoáru.  

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a projednalo žádost o pronájem pozemku p. č. 
570/6 o výměře 351 m2 v k. ú. Oudoleň na dobu 5 let. Tato žádost bude projednána na 
místě samém dne 25. 3. 2010 od 17:30 hodin, k jednání budou přizváni účastníci 
jednání.  Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem Nájemní smlouvy, týkající se budovy 
nacházející se na pozemku p. č. st. 137 v k. ú. Oudoleň.  

9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a projednalo připomínku ke zřízení zámečnické 
dílny v budově na pozemku p. č. st. 137 v k. ú. Oudoleň. Připomínka se týká obavy o 
zhoršení televizního signálu a kolísání el. proudu při pracích v zámečnické dílně. 
Občanům bude sděleno, že jejich obavy jsou neopodstatněné. Pakliže provoz 
zámečnické dílny bude uveden do provozu, bude její provoz v souladu se všemi 
předpisy. 

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a zamítlo žádost o zproštění od placení poplatku 
za vytváření a odvoz odpadků. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Probační a mediační služby ČR, 
středisko Havlíčkův Brod o vyjádření, zda by v naší obci bylo možné zajistit realizaci 
trestu – obecně prospěšné práce a v jakém rozsahu. Zastupitelstvo obce schvaluje 
možnost zajištění realizace trestu – obecně prospěšné práce v naší obci Hlasování: pro: 
8, proti: 0, zdržel se: 0. 



12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Výroční zprávou o činnosti školy ve školním 
roce 2008/2009. 

13. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň o zjištění možnosti 
zajíždění autobusové linky č. 600300 Chotěboř – Havlíčkova Borová (odjezd 
z Chotěboře v 6:15 hodin) na zastávku Oudoleň – váha z důvodu zájmu občanů 
Jitkova o umístění dětí v Mateřské škole v Oudoleni. Zastupitelstvo obce tuto žádost 
projedná na příštím zasedání dle závazného zájmu občanů z Jitkova.  

14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Obce Slavětín o koupi vyřazeného 
regálu z místní knihovny. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej za cenu 500,- Kč.  
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Oblastního střediska Diakonia 
Broumov o uspořádání humanitární sbírky. Zastupitelstvo obce schválilo uspořádání 
humanitární sbírky dne 11. 3. 2010 v době od 16:30 do 17:30 hodin. Hlasování: pro: 8, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s příspěvkem hejtmana kraje do obecních 
periodik. 

17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s upozorněním Krajského úřadu kraje Vysočina 
na vady cenových regulačních nařízení vydávaných obcemi. 

18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem jednání Svazku obcí, plynofikace 
obcí  Borovsko.  

19. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem ze schůze správní rady o. p. s. 
Havlíčkův kraj konané dne 23. 2. 2010 a s pozvánkou na valnou hromadu dne 11. 3. 
2010. 

20. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termíny základní odborné přípravy velitelů a 
strojníků Jednotky SDH Oudoleň. Materiály byly předány p. Janáčkovi.  

21. Zastupitelstvo obce projedná na příštím zasedání možnost vykoupení a přípravy 
stavebních parcel. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

22. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyúčtováním obecního plesu. 
23. Zastupitelstvo obce projednalo a bude opětovně reklamovat špatný spád u střechy u 

základní školy a hasičské klubovny u firmy Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a. s. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

24. Zastupitelstvo obce schvaluje členy požární hlídky na Mysliveckém plese dne 6. 3. 
2010: Mgr. Blanka Zvolánková a p. Pavel Stránský.  Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel 
se: 0.  
 

 
 

 
Zasedání bylo ukončeno dne 25. 2. 2010 v 21:08  hodin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  2/2010 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 25. 2. 2010 

 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• navržený program zasedání. 
• návrh, aby oddíl stolního tenisu nepřispíval na el. energii. 
• prodej vyřazeného regálu z místní knihovny Obci Slavětín za cenu 500,- Kč.   
• uspořádání humanitární sbírky dne 11. 3. 2010 v době od 16:30 do 17:30 hodin. 
• možnost zajištění realizace trestu – obecně prospěšné práce v naší obci v rámci 

Probační a mediační služby ČR, středisko Havlíčkův Brod. 
• členy požární hlídky na Mysliveckém plese dne 6. 3. 2010: Mgr. Blanka Zvolánková a 

p. Pavel Stránský. 
• opětovně reklamovat špatný spád u střechy u základní školy a hasičské klubovny u 

firmy Chládek a Tintěra a. s. Havlíčkův Brod. 
 
 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:  

• žádost o zproštění od placení poplatku za vytváření a odvoz odpadků. 
 

 
Zastupitelstvo obce ukládá:  

• projednat na příštím zasedání dle závazného zájmu občanů z Jitkova žádost ředitelky 
ZŠ a MŠ Oudoleň o zjištění možnosti zajíždění autobusové linky č. 600300 (Chotěboř 
– Havlíčkova Borová (odjezd z Chotěboře v 6:15 hodin) na zastávku Oudoleň – váha 
z důvodu zájmu občanů Jitkova o umístění dětí v Mateřské škole v Oudoleni.  

• projednat na místě samém dne 25. 3. 2010 od 17:30 hodin žádost o pronájem pozemku 
p. č. 570/6 o výměře 351 m2 v k. ú. Oudoleň na dobu 5 let. K jednání budou přizváni 
účastníci jednání. 

• projednat na příštím zasedání možnost vykoupení a přípravy stavebních parcel.  
 

 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:   
Dana Zelenková      Václav Augustin 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Zdeněk Benc       Ivo Béna   
                    
          


