
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 26. června 2008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil 
další průběh jednání. 
     Dle listiny přítomných bylo  v úvodu  jednání přítomno 5 členů zastupitelstva obce: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Béna Ivo, p. Benc Zdeněk  a Mgr. Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: 4 
     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: p. Stránský Pavel a p. Benc Zdeněk. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh programu zasedání. 
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. 

2. Jednání se zúčastnil zástupce společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. 
Chrudim p. Tomáš Kašpar, který podal informace k projektu: Opatření pro snížení 
objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu Oudoleň a zodpověděl dotazy 
zastupitelů. Poté bylo zastupitelstvo obce seznámeno s návrhem smlouvy o dílo. 
Návrh smlouvy byl projednán a schválen zastupitelstvem.  Hlasování: pro: 5 – proti: 0 
– zdrželo se: 0 

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
Oudoleň za rok 2007 ve výši 40.421,81 Kč na nákup lavic a židlí, opravu vybavení 
hřiště, nákup pomůcek na vyučování, přidělení do fondu odměn a úhradu příspěvku na 
dopravu na školní výlet. Hlasování: 5 – 0  - 0 

4. Zastupitelstvo obce projednalo: Dohody o užívání obecních rybníků. Zastupitelstvo 
obce schválilo zařazení dalšího bodu do Dohody o užívání obecního rybníků tohoto 
znění: Při dalším prodloužení smlouvy bude pronájem obecních rybníků zpoplatněn 
dle platné obecní vyhlášky.  Hlasování: 5 – 0 – 0 

5. Zastupitelstvo obce projednalo průběh jednání s občany ohledně Smluv o zřízení 
věcného břemene. Zastupitelstvo obce schválilo vyzvat účastníci smluv, kteří na 
zaslané smlouvy nereagují  k podepsání těchto smluv. Hlasování: 5 – 0 - 0 

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi k ochraně lesa před hmyzími 
škůdci. 

7. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o sponzorský dar Českého svazu chovatelů 
Velká Losenice a schválilo darovat propagační předměty. Hlasování: 5 – 0 - 0 

8. Zastupitelstvo obce schválilo účast na Podoubravském víceboji 2008 dne 30. 8. 2008 
v Bezděkově ve složení 2 muži + 1 žena. Hlasování: 5 – 0 – 0 

9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo Smlouvu o vytvoření společného 
školského obvodu spádové školy Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová, 
okres Havlíčkův Brod. Hlasování: 5 – 0 – 0 

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podáním žádosti obce Oudoleň o opravu 
komunikace č. III/3509 v úseku Oudoleň odb. – Oudoleň, křiž. a dále se žádostí o 
příspěvek na opravu požární nádrže.  

11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem a s náklady na akci: Setkání 
rodáků...., předběžné náklady této akce jsou: 121 tis. Kč. 

12. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný rozpočet za rok 2007 a Zprávu o 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. Zastupitelstvo obce schválilo celoroční 
hospodaření obce za rok 2007, a to bez výhrad. Závěrečný rozpočet za rok 2007 a 
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 byly vyvěšeny na úřední desce 
obce. (Vyvěšeno: 11. 6. 2008. Sejmuto: 26. 6. 2008) Hlasování: 5 – 0 - 0  

13. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č. 2/2008. Hlasování: 5 – 0 - 0  



14. Zastupitelstvo obce projednalo nákup menšího traktoru na údržbu zeleně a na 
vyhrnování sněhu.  

15. Zastupitelstvo obce schválilo odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Oudoleň Mgr. Losenické 
Dagmar.  5 – 0 - 0 

16. Zastupitelstvo obce schválilo nákup nových dopravních značek: Dej, přednost v jízdě. 
Hlasování: 5 – 0 – 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

U S N E S E N Í  č.  8/2008 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  26.  6.  2008 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− návrh smlouvy se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. Chrudim k 

projektu: Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu 
Oudoleň. 

− rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oudoleň za rok 2007 ve výši 40.421,81 
Kč na nákup lavic a židlí, opravu vybavení hřiště, přidělení do fondu odměn, nákup 
pomůcek na vyučování a úhradu příspěvku na dopravu na školní výlet. 

− zařazení dalšího bodu do Dohody o užívání obecního rybníků tohoto znění: Při dalším 
prodloužení smlouvy bude pronájem obecních rybníků zpoplatněn dle platné obecní 
vyhlášky. 

− sponzorský dar Českému svazu chovatelů Velká Losenice  - propagační předměty 
− účast na Podoubravském víceboji 2008 dne 30. 8. 2008 v Bezděkově ve složení 2 

muži + 1 žena. 
− Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola a 

Mateřská škola Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod. 
− vyzvat účastníky smluv o zřízení věcného břemene – vedení obecního vodovodu, kteří 

na zaslané smlouvy nereagují  k podepsání těchto smluv. 
− celoroční hospodaření obce za rok 2007, a to bez výhrad.  
− rozpočtové změny č. 2/2008 
− odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Oudoleň Mgr. Losenické Dagmar. 
− nákup nových dopravních značek: Dej, přednost v jízdě 
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
− odstranit závady  provozní revize plynového zařízení v hasičské klubovně 

 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Stránský Pavel      Benc Zdeněk 
 
 
 


