
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 18. prosince  2008 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     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. Béna  Ivo,  p. Benc  Zdeněk,  p. Janáček Milan, p. Křesťan Josef, 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 Mgr. Zvolánková Blanka, 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: 7, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo umístění pohybového čidla na budovu 
hasičské klubovny.  Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádosti p. Kryštofka, Oudoleň o pokácení 1 
ks javoru na obecním pozemku p. č. 648/92 z důvodu: strom stojí na skále a hrozí jeho 
skácení a dále o pokácení 1 ks olše na vlastním pozemku p. č. 98/1 z důvodu 
nahnilého kmene stromu. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

Dalšího jednání se zúčastnil p. Stránský Pavel.  
4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí obce o bezúplatný převod hasičské 

techniky – automobilu od Ministerstva obrany, Odboru pro nakládání s nepotřebným 
majetkem MO, Praha. 

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo udělení licence pro provozování zvláštní 
linkové osobní vnitrostátní dopravy na lince Chotěboř - Havlíčkova Borová pro 
zaměstnance firmy GCE, s. r. o. Chotěboř. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo udělení licence pro provozování zvláštní 
linkové osobní vnitrostátní dopravy na lince Havlíčkův Brod  – Česká Bělá - 
Havlíčkova Borová pro zaměstnance firmy Pleas a. s. Havlíčkův Brod. Hlasování: pro: 
8, proti: 0, zdržel se: 0.  

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodloužení termínu splatnosti půjčky MAS 
Havlíčkův kraj, o. p. s. do 31. 12. 2009. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

Dalšího jednání se zúčastnil p. Ondráček Zdeněk. 
8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Krajského úřadu kraje Vysočina,  

Jihlava o prodloužení termínu na realizaci vodoměrné šachty s osazením vodoměru na 
výstupu z vodojemu Březina zásobující pitnou vodou obec Oudoleň v okrese 
Havlíčkův Brod zaslaný ČIŽP Havlíčkův Brod a dále s Oznámením o zahájení 
vodoprávního řízení Městského úřadu, Odboru životního prostředí, Chotěboř. 

9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Firmy PROFI – ELRO s. r. o. 
Pardubice o pokácení 1 ks jasanu ztepilého, 1 ks břízy bradavičnaté a 1 ks lípy srdčité 
na pozemku p. č. 160/1 v k. ú. Oudoleň. Stromy se nalézají v ochranném pásmu 
vedení 110 kW. Žádost bude prošetřena a bude projednána na příštím zasedání. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

10. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2009. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel 
se: 0.  

11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové změny č. 6/2008. Hlasování: 
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

12. Zastupitelstvo obce projednalo průběh inventarizace 2008. 



13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo zprávu finanční a kontrolní komise. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření 
ZŠ a MŠ Oudoleň. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

15. Zastupitelstvo obce projednalo plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací. 
16. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené 

s firmou Miloslav Odvárka ODAS. Tímto dodatkem se mění cena za svoz papíru a 
plastu. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

17. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem 
uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS. Tímto dodatkem se mění cena za službu 
svozu komunálního odpadu uloženého v popelnicích pro rok 2009. Hlasování: pro: 9, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

18. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pí. Hany Pátkové a pí. Jiřiny Bencové o 
pokácení l ks lípy na pozemku p. č. 648/60. Lípa svým náklonem ohrožuje jejich a 
sousedův dům, hrozí nebezpečí pádu. Žádost bude prošetřena a bude řešena na příštím 
zasedání. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

19. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Oddílu stolního tenisu Oudoleň o 
příspěvek na turnaj ve stolním tenisu pořádaný 30. 12. 2008, příspěvek ve výši 1.000,- 
Kč bude poskytnut formou úhrady občerstvení nebo cen v místní prodejně. Hlasování: 
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

20. Členové zastupitelstva obce do příštího zasedání zjistí ceny pronájmů kulturních 
zařízení v okolí.  

21. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyúčtování občerstvení Mysliveckého 
sdružení Oudoleň na setkání rodáků. Vyúčtování bude uhrazeno formou prominutí 
nájmu kulturního domu na mysliveckém plese dne 7. 3. 2009. Hlasování: pro: 9, proti: 
0, zdržel se: 0. 

22. Zastupitelstvo obce projednalo dopis z kontroly Oblastního inspektorátu Havlíčkův 
Brod k pokácení lípy u p. Zdražila.  

23. P. Stránský podal informace z valné hromady Svazku obcí Přibyslavska. 
24. Zastupitelstvo obce schválilo termíny veřejných zasedání v I. pololetí 2009:  

− 22. 1. 2009 v 18.00 hodin 
− 19. 2. 2009 v 18.00 hodin 
− 19. 3. 2009 v 18.00 hodin 
− 23. 4. 2009 v 19.00 hodin 
− 21. 5. 2009 v 19.00 hodin 
− 18. 6. 2009. v 19.00 hodin 

25. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci obecního plesu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U S N E S E N Í   č.  14/2008 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 18. 12. 2008 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání. 
− umístění pohybového čidla na budovu hasičské klubovny.  
− žádosti p. Kryštofka Oudoleň o pokácení 1 ks javoru na obecním pozemku p. č. 

648/92 z důvodu: strom stojí na skále a hrozí jeho skácení a dále o pokácení 1 ks olše 
na vlastním pozemku p. č. 98/1 z důvodu nahnilého kmene stromu. 

− udělení licence pro provozování zvláštní linkové osobní vnitrostátní dopravy na lince 
Chotěboř - Havlíčkova Borová pro zaměstnance firmy GCE,  s.  r. o. Chotěboř. 

− udělení licence pro provozování zvláštní linkové osobní vnitrostátní dopravy na lince 
Havlíčkův Brod  –  Česká Bělá - Havlíčkova Borová pro zaměstnance firmy Pleas a. s. 
Havlíčkův Brod. 

− prodloužení termínu splatnosti půjčky MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. do 31. 12. 2009. 
− rozpočet na rok 2009. 
− rozpočtové změny č. 6/2008. 
− zprávu finanční a kontrolní komise. 
− zprávu o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň. 
− Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS. Tímto 

dodatkem se mění cena za svoz papíru a plastu. 
− Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem uzavřené s firmou Miloslav Odvárka 

ODAS. Tímto dodatkem se mění cena za službu svozu komunálního odpadu 
uloženého v popelnicích pro rok 2009. 

− žádost Oddílu stolního tenisu Oudoleň o příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 
pořádaný 30. 12. 2008, příspěvek ve výši 1.000,- Kč bude poskytnut formou úhrady 
občerstvení nebo cen v místní prodejně. 

− vyúčtování občerstvení Mysliveckého sdružení Oudoleň na setkání rodáků. 
Vyúčtování bude uhrazeno formou prominutí nájmu kulturního domu na mysliveckém 
plese dne 7. 3. 2009. 

− termíny veřejných zasedání v I. pololetí 2009:  
o 22. 1. 2009 v 18.00 hodin 
o 19. 2. 2009 v 18.00 hodin 
o 19. 3. 2009 v 18.00 hodin 
o 23. 4. 2009 v 19.00 hodin 
o 21. 5. 2009 v 19.00 hodin 
o 18. 6. 2009. v 19.00 hodin 

 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

− prošetřit žádost Firmy PROFI – ELRO s. r. o. Pardubice o pokácení 1 ks jasanu 
ztepilého, 1 ks břízy bradavičnaté a 1 ks lípy srdčité na pozemku p. č. 160/1 v k. ú. 
Oudoleň. Stromy se nalézají v ochranném pásmu vedení 110 kW.  

− prošetřit žádost pí. Hany Pátkové a pí. Jiřiny Bencové o pokácení l ks lípy na pozemku 
p. č. 648/60. Lípa svým náklonem ohrožuje jejich a sousedův dům, hrozí nebezpečí 
pádu.  



− členům zastupitelstva obce zjistit do příštího zasedání  ceny pronájmů kulturních 
zařízení v okolí.  

 
 

 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Mgr. Zvolánková Blanka     Augustin Václav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
p. Janáček Milan                  p. Křesťan Josef  
            
  
 
 


