
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 20. srpna 2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil 
další průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 20. 08. 2009 v 19:11 hodin. 
     Dle listiny  přítomných  bylo  v úvodu  jednání  přítomno 9 členů  zastupitelstva  obce:  p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Béna Ivo, p. Benc Zdeněk, p. Janáček Milan, p. 
Křesťan Josef, pí Milichovská Irena, p. Ondráček Zdeněk a  Mgr. Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: 0 
     Zasedání je 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. Béna Ivo a p. Křesťan Josef. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh doplnění programu 
zasedání. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. Hlasování: pro: 9, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem veřejného projednání návrhu 

územního plánu Oudoleň dne 11. 8. 2009. Veřejného projednání se zúčastnili  zástupci 
Městského úřadu Chotěboř, zástupci firmy Ateliér AURUM s. r. o., Pardubice a 
zástupci obce.  

4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo upozornit společnost Havlíčkova Borová 
a.s. na již schválený uzemní plán obce, s tím, že se v tomto územním plánu uvažuje 
s trvale zatravněnými plochami okolo obce. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem provedení propusti nad obcí, kterou 
bude realizovat Krajská správa a údržba silnic, územní pracoviště Chotěboř.  

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou firmy Chládek a Tintěra a.s. 
Havlíčkův Brod na akci: Oprava místní komunikace, cenová nabídka činí: 343 967,60 
Kč. Na tuto akci byla obci schválena dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny 
2009 ve výši 134 tis. Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s touto nabídkou, firma bude 
požádána o zaslání smlouvy o dílo. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schvaluje žádost o povolení svodu dešťové 
vody od čp. 81 do příkopu. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jednáním, týkající se přeložky silnice I/34 
Česká Bělá - Ždírec n/D. Na tomto jednání byla schválena varianta, s kterou 
zastupitelstvo obce souhlasí. 

9. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje č. 4/2009 - žádost  o odkoupení části 
obecního pozemku p. č. 383/3 dle přiloženého geometrického plánu z důvodu 
zachování linie plotu k části pozemku p. č. 363/1. Na tomto pozemku je umístěn 
sloupek el. přípojky, v oplocení by byla zbudována branka pro volný přistup k tomuto 
sloupku. Zastupitelstvo obce projednalo tuto žádost a žádá o vytýčení hranice, poté 
zváží situaci ohledně vyhrnování sněhu a žádost bude opětovně projednána na příštím 
zasedání. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem Smlouvy o dílo č. 2009040/O 
sjednanou se společností   APPRO AGRO s.r.o. Hradec Králové. Předmětem smlouvy 
je zpracování kompletní žádosti o finanční pomoc z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova pro rok 2007 až 2013 včetně příloh. Žádost bude zpracována za 
účelem rekonstrukce multifunkčního obecního domu a rekonstrukce hřiště. 



Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 2009040/O. Hlasování: pro: 9, proti: 
0, zdržel se: 0. 

11. Obec obdržela dotaci ve výši 58 259,- Kč v rámci výzvy E-Government v obcích – 
CZECH POINT na upgrade pracoviště Czech POINT. Zastupitelstvo obce určilo 
oslovit firmy: Šipka, Havlíčkův Brod, JCS Computer Chotěboř, OK COMP Vojnův 
Městec se žádostí o nabídku. Rozhodující kritéria jsou: cena, servis a záruční 
podmínky.  

12. Zastupitelstvo obce schvaluje opětovně reklamovat opravu střechy školy a hasičské 
klubovny firmě Chládek a Tintěra a. s. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na úsporné zářivky pro veřejné 
osvětlení a pro veřejné budovy.  

14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schvaluje tarif pro obsluhu zvonu na kapličce s 
měsíčním paušálem 12,-  Kč.  Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou firmy Miss Cosmetic na sponzoring 
na sportovních a kulturních akcích.  

16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s laboratorními rozbory vody z obecního 
vodovodu. 

17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na jednání s Krajskou správou a 
údržbou silnic Havlíčkův Brod.  

18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem ze schůze správní rady společnosti 
Havlíčkův kraj o. p. s. 

19. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi, týkající se koncepce: "Plán oblasti 
povodí Horního a středního Labe". 

20. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi, týkající se zřizování adres pro 
doručování.  

21. Zastupitelstvo obce projednalo dosud neuhrazenou pohledávku. 
22. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zamítavým stanoviskem Krajského úřadu kraje 

Vysočina, Jihlava k žádosti obce o dotaci z grantového programu: „Naše školka“.  
23. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Krajského úřade kraje Vysočina o 

zaslání úplného spisového materiálu k žádosti o pokácení lípy za čp. 19. 
24. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Krajské správy a údržby silnic 

Vysočiny, příspěvková organizace, Jihlava o pokácení 17 ks jeřábů, s obvodem ve 
výši 130 cm 95 cm na pozemku p. č. 729/1.  

25. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi k volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Starosta obce schvaluje počet členů okrskové volební 
komise 4 + 1 (zapisovatel) a určuje zapisovatele pí. Zelenkovou Danu. 

26. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje žádost o připojení čp. 119 na obecní 
vodovod. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

27. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schvaluje rozpočtové změny č. 3/2009. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

28. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1 000,- Kč na Turnaj v tenisu O pohár 
starosty obce. Vyhlášení výsledků bude 30. září 2009. Hlasování: pro: 9, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

29. Zastupitelstvo obce schvaluje zaslat na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, 
Havlíčkův Brod žádost o dokončení tří průtočných tůní na pozemku p. č. 641/3 v k. ú. 
Oudoleň,  které realizoval p. Holas.  Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
 

 
 
 

Zasedání bylo ukončeno dne 20.08.2009 v 22:08 hodin. 



 
U S N E S E N Í  č.  8/2009 

 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 20. 08. 2009 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání. 
− nabídku firmy Chládek a Tintěra  a.s. Havlíčkův Brod na Opravu místní komunikace.  
− Smlouvu o dílo č. 2009040/O uzavřenou se společností   APPRO AGRO s.r.o. Hradec 

Králové. Předmětem smlouvy je zpracování kompletní žádosti o finanční pomoc 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro rok 2007 až 2013 včetně 
příloh. Žádost bude zpracována za účelem rekonstrukce multifunkčního obecního 
domu a rekonstrukce hřiště. 

− opětovně reklamovat opravu střechy školy a hasičské klubovny firmě Chládek a 
Tintěra a. s. 

− tarif pro obsluhu zvonu na kapličce s měsíčním paušálem 12,-  Kč.   
− upozornit společnost Havlíčkova Borová a. s. na již schválený uzemní plán obce, 

s tím, že se v tomto územním plánu se uvažuje s trvale zatravněnými plochami okolo 
obce. 

− žádost o povolení svodu dešťové vody od čp. 81 do příkopu. 
− žádost o připojení čp. 119 na obecní vodovod. 
− rozpočtové změny č. 03/2009. 
− zaslat na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Havlíčkův Brod žádost o dokončení 

tří průtočných tůní na pozemku p. č. 641/3 v k. ú. Oudoleň,  které realizoval p. Holas.   
 
Zastupitelstvo obce ukládá:  

− projednat žádost o pokácení 3 stromů u potoka před čp. 88 a 72. Období vegetačního 
klidu, tj. doba vhodná na kácení stromů, je od 1. 10. do 31. 3. Žádost bude projednána 
zastupitelstvem přímo na místě samém. 

− požádat zájemce o odprodej části obecního pozemku p. č. 383/3, o vytýčení hranice 
pozemku, o jehož prodej žádá, poté zastupitelstvo obce zváží situaci ohledně 
vyhrnování sněhu a žádost bude opětovně projednána na příštím zasedání.  

 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
pí  Zelenková Dana      p. Augustin Václav 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
p. Béna Ivo       p. Křesťan Josef          
            
   
 


