
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 19. února  2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil 
další průběh jednání. 
     Dle  listiny  přítomných  bylo  v úvodu  jednání  přítomno 8  členů   zastupitelstva  obce:  
p. Augustin Václav,  p. Stránský Pavel, p. Béna  Ivo, p. Benc  Zdeněk,  p. Křesťan, p. Janáček 
Milan, pí Milichovská Irena a  Mgr. Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: 1 
     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. Janáček Milan a p. Křesťan Josef. 
 
Program jednání: 

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

2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jednáním na Krajském úřadě kraje Vysočina, 
týkající se žádosti o příspěvek na rekonstrukci požární nádrže.  

3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou o závěrečném vyhodnocení akce: 
„Obnova centra Oudoleň“ z Ministerstva financí Praha. 

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na zasedání povodňové komise dne 
16. 3. 2009 v  Chotěboři.  

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na teplovzdušné vytápění 
sálu kulturního domu od firmy ROBUR s. r. o. Brno. 

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo žádost pí B., Oudoleň o připojení 
domu č. evid. 210 na obecní vodovod za těchto podmínek: žadatelka si nechá vytýčit 
sítě, po vytýčení toto oznámí na obecní úřad, dále se bude řídit  pokyny starosty nebo 
p. Bence a po připojení uvede obecní pozemky do původního stavu. Hlasování: pro: 8, 
proti: 0, zdržel se: 0.   

7. Zastupitelstvo bylo seznámeno a schválilo žádost J. a A. K., bytem P. o připojení 
domů čp. 28 a č. evid. 211 na obecní vodovod za těchto podmínek: žadatel si nechá 
vytýčit sítě, po vytýčení toto oznámí na obecní úřad, dále se bude řídit pokyny starosty 
nebo p. Bence a po připojení uvede obecní pozemky do původního stavu. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.   

8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na valnou hromadu Svazku obcí 
Podoubraví a s informacemi o akci: Velikonoční cesta k varhanám aneb Podoubravské 
kraslicové stromořadí (bližší informace v Oudoleňských listech). 

9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a touto cestou děkuje p. Slámovi P., Ždírec n/D. 
za sponzorský dar na provoz ZŠ a MŠ Oudoleň. 

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánem výzev OPRP pro rok 2009. 
11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi Svazku obecních lesů Přibyslav. 
12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s usnesením České inspekce životního prostředí, 

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod a s Odborným posouzením zdravotního stavu 
lípy malolisté v obci Oudoleň Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko 
Havlíčkův Brod.  

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Pravidly postupu obecních úřadů při povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les. Metodika povolování kácení dřevin rostoucích 
mimo les bude zveřejněna v Oudoleňských listech. 

14. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. P. J., Oudoleň  o povolení pokácení břízy na 
pozemku p. č. 67/3. Tato žádost byla zamítnuta z důvodu, že se jedná o břízu na 
obecním pozemku. O kácení stromu může požádat pouze majitel nebo nájemce 



pozemku. A jelikož starosta prověřil stav této břízy a zjistil ho za závažný, povoluje na 
základě žádosti obce pokácení této břízy. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny za pronájem kulturního domu v případě 
pořádání festivalu o položku za topení. Cena za pronájem činí: 17 000,- Kč. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem na účtech obce, ten činí k dnešnímu dni 
97 669,- Kč. 

17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Závěrem zjišťovacího řízení k záměru „Větrný 
park Jitkov“.  

18. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit v Oudoleňských listech tento text: Vestibul 
Kulturního domu Oudoleň není určen k trávení volného času mládeže, tím pádem 
krom návštěvy pohostinství, knihovny, obecního úřadu, školní jídelny, posilovny a 
herny stolního tenisu je vstup do kulturního domu zakázán. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

19. Zastupitelstvo obce schválilo požární hlídku na mysliveckém plese dne 7. 3. 2009: 
Mgr. Zvolánková Blanka a p. Béna  Ivo. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

20. Zastupitelstvo obce děkuje pořadatelkám dětského karnevalu. Dětský karneval byl 
velmi zdařilý.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U S N E S E N Í   č.  2/2009 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 19. 2. 2009 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání. 
− žádost pí B., Oudoleň č. evid. 210 o připojení na obecní vodovod za těchto podmínek: 

žadatelka si nechá vytýčit sítě, po vytýčení toto oznámí na obecní úřad, dále se bude 
řídit dle pokynů starosty nebo p. Bence a po připojení uvede pozemky do původního 
stavu. 

− žádost K. J. a A., bytem P. o připojení domů čp. 28 a č. evid. 211 na obecní vodovod, 
za těchto podmínek: žadatel si nechá vytýčit sítě, po vytýčení toto oznámí na obecní 
úřad, dále se bude řídit dle pokynů starosty nebo p. Bence a po připojení uvede 
pozemky do původního stavu. 

− navýšení ceny za pronájem kulturního domu v případě pořádání festivalu o položku za 
topení. Cena za pronájem činí: 17 000,- Kč. 

− kácení břízy na pozemku p. č. 67/3. 
− požární  hlídku   na mysliveckém  plese  dne 7. 3. 2009:  Mgr. Zvolánková  Blanka a 

p. Béna Ivo. 
− zveřejnit v Oudoleňských listech tento text: Vestibul Kulturního domu Oudoleň není 

určen k trávení volného času mládeže, tím pádem krom návštěvy pohostinství, 
knihovny, obecního úřadu, školní jídelny, posilovny a herny stolního tenisu je vstup 
do kulturního domu zakázán. 

 
 
 
 
Zastupitelstvo obce zamítá: 

− žádost p. P. J., Oudoleň o povolení pokácení břízy na pozemku p. č. 67/3 z důvodu, že 
se jedná o strom na obecním pozemku. 

 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
pí Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
p. Janáček Milan               p. Křesťan Josef  
            
  
 


