
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 20. listopadu 2007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     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. Benc Zdeněk, p. Béna Ivo, p. Křesťan Josef, pí. 
Milichovská Irena, p. Ondráček Zdeněk a Mgr. Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: 1 
     Zasedání bylo schopno se usnášet. Zasedání se zúčastnili zástupci SDH Oudoleň a TJ 
Sokol Oudoleň. 
     Jednání bylo řízeno, dle předem schváleného řádu a programu. 
     Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována pí. Zelenková Dana, ověřovateli zápisu 
byli jmenováni: p. Benc Zdeněk a p. Křesťan Josef. 
 
Program jednání: 

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

2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podmínkami dotace z „Programu rozvoje 
venkova ČR pro období 2007–2013“ na akci: „Modernizace a rekonstrukce 
víceúčelového kulturního domu Oudoleň“. Tento projekt zahrnuje: výměnu  oken, 
výměnu střechy, oprava fasády, zateplení stropu sálu, rekonstrukce topení, úprava 
vnitřních prostor sálu a oprava venkovních schodů. Termín podání žádosti je do 26. 
11. 2007. S projektem byli seznámeni zástupci místních složek, kteří se zavázali, že 
tento projekt projednají s členy složek a ostatní občané, kteří se zúčastnily zasedání 
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce schválilo požádat o dotaci z Programu rozvoje 
venkova ČR pro období 2007 – 2013. 

3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem projektu: Obnova centra Oudoleň, 
k dnešnímu dni byla dokončena kanalizace, příští týden bude položen živičný povrch. 
V rámci této akce byla řešena také námitka p. K., Oudoleň  proti vyústění kanalizace 
do rybníka na pozemku p. č. 97 v k. ú. Oudoleň. Kanalizace bude vyústěna do potoka 
pod hrází rybníka. 

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provozní revizí plynového zařízení v hasičské 
klubovně. Závady budou odstraněny, zajistí starosta SDH Oudoleň.  

5. Starosta obce stanovil harmonogram inventarizace a členy inventarizační komise. 
6. Zastupitelstvo obce  bylo seznámeno s grantovým programem pro projekt Oranžové 

hřiště vyhlášené nadací ČEZ. Akce by, v případě získání dotace, probíhala v roce 
2008, datum podání žádosti je do 31. 1. 2008, spoluúčast obce není povinná. 
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na pozemku u základní školy.  

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2007. 
8. Zastupitelstvo obce schválilo požární hlídku na taneční zábavě dne 1. 12. 2007: 

- p. Stránský Pavel 
- p. Augustin Václav. 

9. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pokácení 1 ks břízy o obvodu kmene ve 
výšce 130 cm 40 cm na pozemku p. č. 42/1 v  k. ú. Oudoleň. Bříza je podhrabaná a 
hrozí její pád. 

10. Zastupitelstvo obce projednalo žádost oddílu stolního tenisu o příspěvek na tradiční 
vánoční turnaj ve stolní tenisu, zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč.  

11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo Smlouvu o budoucí darovací smlouvě 
uzavřenou s Krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě. Předmětem smlouvy bude část 



pozemku par. č. 729/1 v k. ú. Oudoleň, na kterých budou vybudovány chodníky a 
autobusová čekárna. 

12. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na  2009 – 2011. 
13. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet na rok 2008, rozpočet bude vyvěšen na úřední 

desce. 
14. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení ceny vodného od 1. 1. 2008 z 12,- 

Kč na 15,- Kč, a to z důvodu odvodů poplatků za odběr vody od příštího roku a 
osazení rezervoárů vodoměry. Odečet vodoměrů bude proveden v červenci a srpnu 
2008 a odebrané m3 vody budou rozděleny napůl, cena jedné poloviny bude 12,- 
Kč/m3 a cena druhé poloviny 15,- Kč/m3.  

15. Zastupitelstvo obce opětovně projednalo a neschválilo žádost pí. H. o zřízení 
autobusové linky ve večerních hodinách. Autobusové spoje pro naši vesnici se řešili 
několik let a v současné době jsou uzavřené a v uspokojivém stavu vzhledem k počtu 
obyvatel a cestujících. Doporučujeme domluvu např. se zaměstnanci firmy ACO 
Industrie Přibyslav, kteří také směňují a jezdí v tuto dobu ze zaměstnání. 

16. Zastupitelstvo obce schválilo termín konání zasedání zastupitelstva dne 21. 12. 2007 
od 18.00 hodin. 

17. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo snížení pronájmu pohostinství na 1.500,- 
Kč měsíčně. Také je možnost další dohody. 

 



U S N E S E N Í  č.  13/2007 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  20.  11.  2007 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− podání žádosti o dotaci pro projekt Oranžové hřiště vyhlášené nadací ČEZ na 

pozemku u základní školy.  
− požární hlídku na taneční zábavě dne 1. 12. 2007: 

• p. Stránský Pavel 
• p. Augustin Václav 

− pokácení 1 ks břízy o obvodu kmene ve výšce 130 cm 40 cm na pozemku p. č. 42/1 v 
k. ú. Oudoleň. Bříza je podhrabaná a hrozí její pád. 

− příspěvek oddílu stolního tenisu ve výši 1.000,- Kč na tradiční vánoční turnaj ve stolní 
tenisu 

− Smlouvu o budoucí darovací smlouvě uzavřenou s Krajem Vysočina se sídlem 
v Jihlavě. Předmětem smlouvy bude část pozemku par. č. 729/1 v k. ú. Oudoleň, na 
kterých budou vybudovány chodníky a autobusová čekárna. 

− navýšení ceny vodného od 1. 1. 2008 z 12,- Kč na 15,- Kč, z důvodu odvodů poplatků 
za odběr vody od příštího roku. Odečet vodoměrů bude proveden v červenci a srpnu 
2008 a odebrané m3 vody budou rozděleny napůl, cena jedné poloviny bude 12,- 
Kč/m3 a cena druhé poloviny 15,- Kč/m3.  

− požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013. 
− termín konání zasedání zastupitelstva dne 21. 12. 2007 od 18.00 hodin. 
− snížení pronájmu pohostinství na 1.500,- Kč měsíčně. Také je možnost další dohody. 

 
Zastupitelstvo obce projednalo: 

− rozpočtový výhled na  2009 – 2010 
− rozpočet na rok 2008 

 
Zastupitelstvo obce neschválilo: 

− žádost pí. H. o zřízení autobusové linky ve večerních hodinách.  
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
− odstranit závady  provozní revize plynového zařízení v hasičské klubovně 
− řešit  požadavek p. Ondráčka na navezení drtě k místní komunikaci 
− oslovit firmu ENVIREX. 

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


