
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 24. září 2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil místostarosta obce pan Pavel Stránský, který 
řídil další průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 24. 09. 2009 v 19:05 hodin. 
     Dle listiny přítomných  bylo  v úvodu  jednání  přítomno 6 členů  zastupitelstva  obce:  p. 
Stránský Pavel, p. Béna Ivo, p. Benc Zdeněk, p. Janáček Milan, pí Milichovská Irena a Mgr. 
Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: 3 
     Zasedání bylo schopno se usnášet. 
     Jednání bylo řízeno dle předem schváleného řádu a programu. 
     Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována Mgr. Zvolánková Blanka, ověřovateli 
zápisu byli jmenováni: p. Janáček Milan a pí Milichovská Irena. 
 
Program jednání: 

1. P. Stránský 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. S informacemi z jednání ohledně lípy za čp. 19 bude zastupitelstvo obce seznámeno 

na příštím zasedání, jednání se za obec zúčastnil p. Augustin Václav, který nebyl 
přítomen na zasedání zastupitelstva. 

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s grantovým programem: „Stromy pro zítřek“, 
tento grantový program nabízí bezplatné ošetření jednoho vzrostlého stromu. 
Zastupitelstvo obce schválilo požádat o tento grant. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel 
se: 0.  

5. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje majetku obce č. 5/2009, tento záměr 
prodeje  bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na pracovní jednání k projektové 
dokumentaci pro územní řízení akce: „II/351, II/350, III/3507 Polná – Slavětín 1. 
stavba“. 

7. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pokácení 3 stromů před čp. 88 a čp. 72, 
zastupitelstvo obce tuto žádost projedná dne 22. 10. 2009 v 17:30 hodin přímo na 
místě samém. 

8. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení části pozemku p. č. 383/3, 
zastupitelstvo obce tuto žádost projedná dne 22. 10. 2009 v 17:45 hodin přímo na 
místě samém. 

9. Zastupitelstvo obce projednalo vyvážení odpadů na obecní pozemky.  
10. P. Stránský seznámil členy zastupitelstva obce s informacemi z valné hromady Svazku 

obcí Přibyslavska. 
11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi týkající se voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. 
12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o územním plánu obce Oudoleň. 
13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o dotaci: „Oprava místní 

komunikace“ z Programu obnovy venkova Vysočiny. 
14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2009 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s metodickým materiálem odboru dozoru a 

kontroly veřejné správy MV Praha. 
16. Zastupitelstvo obce bylo informováno o chování mládeže v naší obci – o škodách na 

obecním majetku – vestibul KD, čekárny, oplocení okolo rezervoárů apod. 



17. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové změny č. 4/2009. Hlasování: 
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem na účtech a se stavem závazků a 
pohledávek. 

19. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhláškou o podílu jednotlivých obcí na hrubém 
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. 

20. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené 
děti – STATIM, Praha a schválilo příspěvek ve výši 1 000,- Kč na vybudování 
Babyboxu v jihlavské nemocnici. Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2.  

21. Zastupitelstvo obce schválilo umístění kontejneru na velkoobjemový odpad v obci ve 
dnech 9. – 11. 10. 2009. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

22. Zastupitelstvo obce dále projednalo umístění valníků na zahradní odpad v obci, termín 
bude stanoven na příštím zasedání.  

23. Zastupitelstvo obce schválilo konání Vítání občánků  dne 28. 11. 2009. Hlasování: 
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

24. Zastupitelstvo obce schválilo požární hlídku na posvícenské taneční zábavě dne 3. 10. 
2009: Mgr. Zvolánková Blanka, p. Janáček Milan. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel 
se: 0.  

25. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o finanční pomoc z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova na akci: Rekonstrukce multifunkčního 
obecního domu a rekonstrukce hřiště u základní školy“. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0.  
 

 
 

Zasedání bylo ukončeno dne 24. 09. 2009 v 21:45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U S N E S E N Í  č.  9/2009 

 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 24. 09. 2009 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání. 
− požádat o grant z programu: „Stromy pro zítřek“. 
− rozpočtové změny č. 4/2009 
− příspěvek ve výši 1 000,- Kč na vybudování Babyboxu v jihlavské nemocnici. 
− termín konání Vítání občánků dne 28. 11. 2009. 
− umístění kontejneru na velkoobjemový odpad v obci ve dnech 9. – 11. 10. 2009. 
− požární hlídku na posvícenské taneční zábavě dne 3. 10. 2009: Mgr. Zvolánková 

Blanka, p. Janáček Milan. 
− žádost o finanční pomoc z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na 

akci: Rekonstrukce multifunkčního obecního domu a rekonstrukce hřiště u základní 
školy“. 
 

 
Zastupitelstvo obce ukládá:  

− projednat žádost o pokácení 3 stromů u potoka před čp. 88 a 72 přímo na místě samém 
dne 22. 10. 2009 v 17:30 hodin. 

− projednat žádost o odkoupení části pozemku p. č. 383/3 dne 22. 10. 2009 v 17:45 
hodin přímo na místě samém. 

− projednat na příštím zasedání záměr prodeje majetku obce č. 5/2009. 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:       Místostarosta obce:   
Mgr. Zvolánková Blanka     p. Pavel Stránský 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
pí Milichovská Irena      p. Janáček Milan          
            
   
 


