
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 24. 6. 2010 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Václav Augustin, který řídil další 
průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 24. 6. 2010 v 19:10 hodin. 
Dle listiny přítomných bylo v úvodu jednání přítomno 7 členů zastupitelstva obce: p. Václav 
Augustin, p. Pavel Stránský, p. Zdeněk Benc, p. Ivo Béna, p. Josef Křesťan, pí Irena 
Milichovská a Mgr. Blanka Zvolánková. 
Omluveni: p. Milan Janáček a p. Zdeněk Ondráček. 
Zasedání bylo schopno se usnášet. 
Jednání bylo řízeno dle předem schváleného řádu a programu. 
Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována Dana Zelenková, ověřovateli zápisu byli 
jmenováni: p. Josef Křesťan a p. Zdeněk Benc. 
 
Program jednání: 

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

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje nebo pronájmu majetku obce č. 3/2010 

na základě žádosti o přikoupení části obecního pozemku p. č. 648/8 dle přiloženého 
plánku. Žádost bude projednána příští zasedání na místě samém. Hlasování: pro: 7, 
proti: 0, zdržel se: 0. 

Dalšího jednání se zúčastnil p. Zdeněk Ondráček.  
4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi: 

- ze stavebního řízení spojeného s místním šetřením dne 15. 6. 2010, týkající se 
umístění stavby: jednotlivá garáž o dvou stáních pro osobní automobil u domu 
čp. 28 v Oudoleni.  

- ze stavebního řízení spojeného s místním šetřením dne 15. 6. 2010, týkající se 
umístění stavby: hnojiště s jímkou v Oudoleni. 

Stavebních řízení se zúčastnil p. Pavel Stránský, obec nemá námitek.  
5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2009 a Zprávu o 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 (vyvěšeno: 1. 6. 2010, sejmuto: 21. 6. 
2010). Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce za rok 2009 bez 
výhrad. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

6. Zastupitelstvo obce schválilo požádat o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a 
o dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Krajský úřad kraje Vysočina. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

7. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č. 02/2010. Hlasování: pro: 8, proti: 
0, zdržel se: 0. 

8. Zastupitelstvo obce schválilo odměnu kronikáři obce. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

9. Zastupitelstvo obce schválilo termíny zasedání zastupitelstva obce: 
- 26. 8. 2010 v 18:00 hodin 
- 23. 9. 2010 v 18:00 hodin. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s finanční situací obce: byly splaceny půjčky 

SDH Oudoleň a TJ Sokol Oudoleň a budou realizovány akce: Rekonstrukce sociálního 
zařízení v MŠ Oudoleň a Oprava komunikace k čp. 77 a čp. 121.  

11. Zastupitelstvo obce schválilo oslovit firmy k podání cenové nabídky na akci Oprava 
komunikace k čp. 77 a čp. 121, bude provedeno zhutnění povrchu ve výšce do 8 cm, 



zaválcování, 3x nástřik a zapískování. Termín provedení do 15. 9. 2010, nabídky 
poslat do 15. 7. 2010. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

12. Zastupitelstvo obce projednalo narušení komunikace u čp. 110, majitel tohoto objektu 
bude požádán o uvedení komunikace do původního stavu. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

Dalšího jednání se zúčastnil p. Milan Janáček.  
13. Zastupitelstvo obce projednalo vybudování odpočinkového místa v lomu pod obcí, 

obci patří pozemek zhruba 12 m od komunikace. Zastupitelstvo obce schválilo 
provedení zhutnění terénu a umístění stolu, laviček a odpadkového koše. Hlasování: 
pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0. 

14. Zastupitelstvo obce projednalo znečištění vody z rezervoáru v Olšinách. Obyvatelstvo 
bylo informováno, byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody, byl odebrán kontrolní 
vzorek, výsledek bude znám v pátek 25. 6. 2010.  

15. Zastupitelstvo obce projednalo stížnost pracovníků České pošty a občanů obce na 
volné pobíhání psů u čp. 11, čp. 84 a čp. 45. Zastupitelstvo obce schválilo zaslat 
majitelům psů upozornění a v případě dalších stížností, budou stížnosti předány 
k řešení přestupkové komisi v Chotěboři. Na příštím zasedání bude projednána nová 
vyhláška o zákazu volného pobíhání psů. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

16. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obsah Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
pro prodej pozemku p. č. 60/10 a pozemku p. č. 60/11 za cenu 40,- Kč/m2 a části 
pozemku p. č. k. (PK)  166/6 a pozemku p. č. k. (PK) 166/7 za cenu 20,- Kč/m2. Další 
podmínky uvedené ve smlouvě: započetí stavby do 5 let, předkupní právo obce na 
zpětné vykoupení prodaných pozemků za jejich kupní cenu. Hlasování: pro: 9, proti: 
0, zdržel se: 0. 

17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schvaluje ukončení Smlouvy o dílo uzavřené 
s firmou APPRO AGRO s. r. o. Hradec Králové. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 
0. 

18. Zastupitelstvo obce projednalo novelu zákona o evidenci obyvatel. Zastupitelstvo obce 
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Chotěboř, týkající se zapisování 
údajů o evidenci obyvatel do ISEO. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

19. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obsah Nájemní smlouvy na pronájem 
obecního rybníka za těchto podmínek: cena 2,- Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude 
vždy uzavřena na 2 roky. Hlasování: pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0. 

20. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost  o pokácení 1 ks smrku na pozemku 
p. č. st. 113 o obvodu 125 cm ve výšce 130 cm. Za podmínky, že kácení bude 
provedeno na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel 
se: 0. 

21. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením o zahájení obnovy katastrálního 
operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.  

22. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápis kontrolního a finančního výboru. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

23. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s usnesením ze zasedání představenstva LDO 
Přibyslav.  

24. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 2 tis. Kč pro obec postiženou povodní 
v kraji Vysočina nebo v jiném moravském kraji. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 
0. 

25. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o hasebních obvodech jednotky SDH 
Oudoleň. 

26. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o souhlas s hostováním lunaparku 
pro rok 2011 za poplatek ve výši 1000,- Kč. Termín poutě bude upřesněn telefonicky. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

27. Zastupitelstvo obce schválilo zasílání pozvánek na zasedání zastupitelstva obce 
formou e-mailu. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 



28. Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy Česká exportní agentura, s. r. o., 
provozovna Chrudim o souhlas s projektem na vybudování eko elektrárny na 
spalování biomasy. Žádost bude projednána na příštím zasedání. Hlasování: pro: 9, 
proti: 0, zdržel se: 0. 

29. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o úpravu tújí u hřiště na dolním konci obce.  
30. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi k volbám do zastupitelstev obcí. 

Informace budou zveřejněny v Oudoleňských listech.  
31. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o použití obecního pozemku p. č. 

664/1 a p. č. 648/1 z důvodu stavebních úprav rodinného domu čp. 137. Hlasování: 
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

32. Zastupitelstvo obce schvaluje zájemce pro roznášku Oudoleňských listů, platba 
Oudoleňských listů bude probíhat spolu s poplatkem za komunální odpad. Hlasování: 
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

33. Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúročné půjčce uzavřené 
s TJ Sokol Oudoleň, týkající se prodloužení termínu splatnosti do 30. 6. 2010. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

34. Zastupitelstvo obce schválilo zaslat na Policii ČR, dopravní inspektorát, Havlíčkův 
Brod žádost o umístění značek zákaz vjezdu kamionů nad 12 tun v obci. Hlasování: 
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 
 

Zasedání bylo ukončeno dne 24. 06. 2010 v 22:43 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



U S N E S E N Í  č.  6/2010 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 24. 06. 2010 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• navržený program zasedání. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  
• Závěrečný účet za rok 2009 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 

(vyvěšeno: 1. 6. 2010, sejmuto: 21. 6. 2010). Zastupitelstvo obce schválilo celoroční 
hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

• rozpočtové změny č. 02/2010. 
• požádat o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a dílčí přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2010 Krajský úřad kraje Vysočina. Hlasování: pro: 8, proti: 
0, zdržel se: 0.  

• odměnu kronikáři obce. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
• termíny zasedání zastupitelstva obce: 

o 26. 8. 2010 v 18:00 hodin 
o 23. 9. 2010 v 18:00 hodin. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
• oslovit firmy k podání cenové nabídky na akci Oprava komunikace k čp. 77 a čp. 121, 

bude provedeno zhutnění povrchu ve výšce do 8 cm, zaválcování, 3x nástřik a 
zapískování. Termín provedení do 15. 9. 2010, nabídky poslat do 15. 7. 2010. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

• požádat o uvedení komunikace u čp. 110 do původního stavu. Hlasování: pro: 8, proti: 
0, zdržel se: 0. 

• provedení zhutnění terénu a umístění stolu, laviček a odpadkového koše 
v odpočinkovém místě v lomu pod obcí. Hlasování: pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0. 

• zaslat majitelům psů u čp. 11, čp. 84 a čp. 45 upozornění z důvodu volného pobíhání 
psů. V případě dalších stížností, budou tyto předány k řešení přestupkové komisi při 
Městském úřadě v Chotěboři. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

• obsah Smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro prodej pozemku p. č. 60/10 a pozemku 
p. č. 60/11 za cenu 40,- Kč/m2 a části pozemku p. č. k. (PK)  166/6 a pozemku p. č. k. 
(PK) 166/7 za cenu 20,- Kč/m2. Další podmínky uvedené ve smlouvě: započetí stavby 
do 5 let, předkupní právo obce na zpětné vykoupení prodaných pozemků za jejich 
kupní cenu. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

• ukončení Smlouvy o dílo uzavřené s firmou APPRO AGRO s. r. o. Hradec Králové. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

• obsah Nájemní smlouvy na pronájem obecního rybníka za těchto podmínek 2,- 
Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude vždy uzavřena na 2 roky. Hlasování: pro: 9, proti: 
0, zdržel se: 0. 

• žádost o pokácení 1 ks smrku na pozemku p. č. st. 113 o obvodu 125 cm ve výšce 130 
cm. Za podmínky, že kácení bude provedeno na vlastní nebezpečí a na vlastní 
náklady. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

• zápis kontrolního a finančního výboru. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
• příspěvek ve výši 2 tis. Kč pro obec postiženou povodní v kraji Vysočina nebo v jiném 

moravském kraji. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
• žádost o souhlas s hostováním lunaparku pro rok 2011 za poplatek ve výši 1000,- Kč. 

Termín poutě bude upřesněn telefonicky. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
• uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Chotěboř, týkající se zapisování údajů o 

evidenci obyvatel do ISEO. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 



• žádost o použití obecního pozemku p. č. 664/1 a p. č. 648/1 z důvodu stavebních 
úprav rodinného domu čp. 137. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúročné půjčce uzavřené s TJ Sokol Oudoleň, týkající se 
prodloužení termínu splatnosti do 30. 6. 2010. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

• zájemce pro roznášku Oudoleňských listů, platba Oudoleňských listů bude probíhat 
spolu s poplatkem za komunální odpad. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

• zasílání pozvánek na zasedání zastupitelstva obce formou e-mailu. Hlasování: pro: 9, 
proti: 0, zdržel se: 0. 

• zaslat na Policii ČR, dopravní inspektorát, Havlíčkův Brod žádost o umístění značek 
zákaz vjezdu kamionů nad 12 tun v obci. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 
  
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

• projednat na místě samém záměr prodeje nebo pronájmu majetku obce č. 3/2010 na 
základě žádosti o přikoupení části obecního pozemku p. č. 648/8 dle přiloženého 
plánku. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

• projednat na příštím zasedání žádost firmy Česká exportní agentura, s. r. o., 
provozovna Chrudim o souhlas s projektem na vybudování eko elektrárny na 
spalování biomasy. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

• projednat novou vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů. Hlasování: pro: 9, proti: 0, 
zdržel se: 0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:   
Dana Zelenková      Václav Augustin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Josef Křesťan       Zdeněk Benc   
            
          
 


