
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 24. července 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. Stránský Pavel,   p. Béna Ivo,   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. Křesťan Josef a p. Béna Ivo. 
 
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, 
zdrželo se: 0 

2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předpokládanými příjmy a výdaji do konce roku 
2008. 

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost p. Slámy, Ždírec n/D. na připojení 
pozemku p. č. 57 na obecní vodovod. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0 

4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Žádost o zařazení naší obce do Czech 
POINTu. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0 

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost  o. p. s. Havlíčkův kraj o 
prodloužení splatnosti půjčky ve výši 10.000,- Kč do 31. 12. 2008. Hlasování: pro: 7, 
proti: 0, zdrželo se: 0 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o vytvoření společného školského 
obvodu spádové školy Základní škola a Mateřské škola Oudoleň. Hlasování: pro: 7, 
proti: 0, zdrželo se: 0 

7. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje majetku obce a zřízení věcného 
břemene č. 5/2008. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku p. č. 643/1, 
travní porost, o výměře 307 m2 p. Živnůstkovi, Praha za těchto podmínek: 

− cena za 1 m2  činí 10,- Kč 
− na pozemek bude zřízeno věcné břemeno vedení obecního vodovodu 
− kupující si zajistí a uhradí sepsání kupní smlouvy 
− kupující si hradí zápis smlouvy do katastru nemovitostí. 

 Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0 
8. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemene č. 2/2008. 

Zastupitelstvo obce schválilo zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. st. 153/1, p. 
č. 42/2, 42/12, 42/13, 383/3, 383/4 a 648/92 podle ustanovení § 25 odst. 5 zák. č. 
458/2000 Sb. Energetický zákon, a to věcné břemeno zřizování a provozování zařízení 
distribuční soustavy k dotčeným nemovitostem. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 
0 

9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi firmy ODAS ODPADY s.r.o. 
Žďár nad Sázavou k problematice bioodpadu. 

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi p. Štefáčka, Městský úřad 
Přibyslav, týkající se novely zákona o odpadech.  

11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projekty Programu rozvoje venkova ČR a 
Regionálními operačními programy. 

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s granty z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost zaměřené do oblasti základního a středního školství, podklady 
budou předány Mgr. Losenické, ředitelce školy.  



13. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Bauchy, o řešení průtoku vody stodolou – 
budou vybudována stružka podél místní komunikace pro odvod vody. Hlasování: pro: 
7, proti: 0, zdrželo se: 0 

14. Zastupitelstvo obce schválilo termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce pro II. 
pololetí 2008: 

− 28.   8. 2008  19.00 hodin 
− 25.   9. 2008  19.00 hodin 
− 23. 10. 2008  18.00 hodin 
− 27. 11. 2008  18.00 hodin 
− 18. 12. 2008  18.00 hodin. 

 Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0 
15. P. Křesťan Petr v termínu 11. – 15. 8. 2008 provede pro p. Stránského a p. Bence 

nabídku a ukázky traktorů na udržování veřejné zeleně. 
16. Zastupitelstvo obce projednalo umístění přístřešku na dětské hřiště.  
17. Zastupitelstvo obce schválilo termín konání Obecního plesu – 27. 12. 2008. Hudba: 

HOPE. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  9/2008 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  24.  7.  2008 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− žádost p. Slámy, Ždírec n/D. na připojení pozemku p. č. 57 na obecní vodovod. 
− Žádost o zařazení naší obce do Czech POINTu. 
− žádost  o. p. s. Havlíčkův kraj o prodloužení splatnosti půjčky ve výši 10.000,- Kč do 

31. 12. 2008 
− Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola a 

Mateřské škola Oudoleň. 
− prodej části pozemku p. č. 643/1, travní porost, o výměře 307 m2 p. Živnůstkovi,  

Praha za těchto podmínek: 
o cena za 1 m2  činí 10,- Kč 
o na pozemek bude zřízeno věcné břemeno vedení obecního vodovodu 
o kupující si zajistí a uhradí sepsání kupní smlouvy 
o kupující si hradí zápis smlouvy do katastru nemovitostí. 

− zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. st. 153/1, p. č. 42/2, 42/12, 42/13, 383/3, 
383/4 a 648/92 podle ustanovení § 25 odst. 5 zák. č. 458/2000 Sb. Energetický zákon, 
věcné břemeno zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy k dotčeným 
nemovitostem.  

− na základě žádosti p. Bauchy,  o řešení průtoku vody stodolou, vybudování stružka 
podél místní komunikace pro odvod vody. 

− termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce pro II. pololetí 2008: 
o 28.   8. 2008  19.00 hodin 
o 25.   9. 2008  19.00 hodin 
o 23. 10. 2008  18.00 hodin 
o 27. 11. 2008  18.00 hodin 
o 18. 12. 2008  18.00 hodin. 

− termín konání Obecního plesu – 27. 12. 2008. Hudba: HOPE. 
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
− odstranit závady  provozní revize plynového zařízení v hasičské klubovně 

 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Mgr. Zvolánková Blanka     Augustin Václav 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Béna Ivo       Křesťan Josef   
   
 
 


