
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 5. března  2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil 
další průběh jednání. 
     Dle  listiny  přítomných  bylo  v úvodu  jednání  přítomno 7  členů   zastupitelstva  obce:  
p.  Augustin  Václav,  p. Stránský Pavel, p. Benc  Zdeněk,  p. Křesťan Josef, p. Janáček 
Milan, pí Milichovská Irena a  Mgr. Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: 2 
     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: pí Milichovská Irena a p. Benc Zdeněk. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh programu zasedání. 
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. Hlasování: pro: 7, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce projednalo podmínky dotačního titulu:  Sportoviště 2009 a 
schválilo požádat o dotaci z tohoto dotačního titulu na zařízení cvičební místnosti pro 
ženy v kulturním domě.  Hlasování pro: 7, proti 0, zdržel se: 0. 

3. Zastupitelstvo obce schválilo úhradu autobusu na výlet základní a mateřské školy, ale i 
místních obyvatel, dne 7. 4. 2009 na Podoubravské kraslicové stromořadí 

4. Členové zastupitelstva do příštího zasedání navrhnou hudbu na Pouťovou taneční 
zábavu. 

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na valnou hromadu o. p. 
s  Havlíčkův kraj. 

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením o provedení kontroly hospodaření 
obce dne 24. 3. 2009. 

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zamítavým stanoviskem Krajského úřadu kraje 
Vysočina k žádosti o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci požární nádrže.  

8. Zastupitelstvo obce schvaluje zájem o poskytnutí dotace kraje na pořízení studií a 
projektových dokumentací opatření k ochraně před povodněmi obcím na území kraje. 

Dalšího jednání se zúčastnil p. Ondráček Zdeněk.  
9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem smlouvy na převod ochranných 

prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Oudoleň od Ministerstva vnitra 
ČR, Praha. Ochranné prostředky budou předány 16. 4. 2009 v Havlíčkově Brodě.  

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanoviskem starosty obce p. Augustina 
Václava k usnesení 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



U S N E S E N Í   č.  3/2009 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 5. 3. 2009 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání. 
− požádat o dotaci z  dotačního titulu: „Sportoviště 2009“ na zařízení cvičební místnosti 

pro ženy  v kulturním domě 
− úhradu autobusu na výlet základní a mateřské školy, ale i místních obyvatel, dne 7. 4. 

2009 na Podoubravské kraslicové stromořadí 
− zájem o poskytnutí dotace kraje na pořízení studií a projektových dokumentací 

opatření k ochraně před povodněmi obcím na území kraje. 
 
 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

− členům zastupitelstva navrhnout do příštího zasedání hudbu na Pouťovou taneční 
zábavu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
pí Zelenková Dana      p. Augustin Václav 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
pí Milichovská Irena              p. Benc Zdeněk  
            
  
 


