
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 21. května  2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil 
další průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 21. 05. 2009 v 19:04 hodin. 
     Dle listiny  přítomných  bylo  v úvodu  jednání  přítomno 8  členů  zastupitelstva  obce:  p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Béna Ivo, p. Benc Zdeněk, p. Janáček Milan, pí 
Milichovská Irena,  p. Křesťan Josef  a  Mgr. Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: 1 
     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: pí Milichovská Irena 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: 8, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání. 
3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo umístění kontejneru na velkoobjemový 

odpad v naší obci v měsíci červnu. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  
4. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci Pouťového posezení před kulturním 

domem.  
5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o průběhu schvalovacího řízení 

územního plánu obce Oudoleň. 
6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z jednání s ČIŽP Havlíčkův Brod, 

ohledně žádosti o pokácení lípy u čp. 19. 
7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Oznámením o zahájení řízení o návrhu 

územního plánu Slavětín. Veřejné projednání návrhu územního plánu Slavětín se 
uskuteční dne 17. 6. 2009 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve 
Slavětíně.  

8. Zastupitelstvo obce projednalo 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.  

9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zamítavým stanoviskem Krajského úřadu kraje 
Vysočina k žádosti o dotaci z grantového programu „Sportoviště 2009“ na projekt 
Cvičebna pro ženy. 

10. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet Obce Oudoleň za rok 2008 
a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. Závěrečný účet byl 
schválen bez výhrad. Závěrečný účet obce za rok 2008 a Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2008 bylo vyvěšeno dne 4. 5. 2009 a sejmuto 21. 5. 
2009. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové změny č. 01/2009. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o stavu na účtech obce. 
13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanoviskem Městyse Havlíčkova Borová 

k provozování mulčovače v majetku Svazku obcí, plynofikace obcí Borovsko. 
14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Havl. Borové zemědělské a.s., 

Havlíčkova Borová a vyhlašuje záměr prodeje částí pozemků p. č. 661 a 658 v k. ú. 
Oudoleň, a to částí, které vedou areálem společnosti a částí, které jsou zastavěné 
zemědělskými stavbami. 



15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí a vyhlašuje záměr prodeje části 
pozemku p. č. 648/45 – příjezdové cesty k čp. 46. 

16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí a vyhlašuje záměr prodeje částí 
pozemků p. č. PK 661, 663 a 658 v k. ú. Oudoleň, a to částí, které sousedí s pozemky 
žadatele, z důvodu průjezdu na pole.  

17. Zastupitelstvo obce schválilo Obecní ples v termínu 16. 1. 2010, hudba: H.O.P.E. 
Hlasování: pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0.  

18. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o přemístění nástřešáku z čp. 137 na 
obecní pozemek z důvodu výměny střechy. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

19.  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo instalaci ovládání zvonu v kapličce pomocí 
mobilu. Budou osloveny místní složky o příspěvek na instalaci ve výši 1 000,- Kč. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

20. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na Setkání rodáků obce a místní 
části Macourov ve dnech 19. – 20. června 2009.  

21. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností získání dotace z Operačního programu 
Životního prostředí pro odpadové hospodářství.  

22. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odměnu Mgr. Losenické Dagmar, ředitelce 
ZŠ a MŠ Oudoleň z účelové dotace na realizaci rozvojového programu „Zvýšení 
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

 
 

Zasedání bylo ukončeno dne 21.05.2009 v 21:26 hodin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  6/2009 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 21. 05. 2009 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání. 
− umístění kontejneru na velkoobjemový odpad v naší obci v měsíci červnu. 
− Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 a Závěrečný účet obce 

Oudoleň za rok 2008 bez výhrad. 
− rozpočtové změny č. 01/2009 
− Obecní ples v termínu 16. 1. 2010, hudba: H.O.P.E. 
− přemístění nástřešáku z čp. 137 na obecní pozemek. 
− instalaci ovládání zvonu v kapličce pomocí mobilu. Budou osloveny složky o 

příspěvek ve výši 1 000,- Kč. 
− odměnu Mgr. Losenické Dagmar, ředitelce ZŠ a MŠ Oudoleň, z účelové dotace na 

realizaci rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních 
složek mezd pedagogických pracovníků“. 

 
 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

− projednat žádost o pokácení 3 stromů u potoka před čp. 88 a 72.  
 
 
 

 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
pí Zelenková Dana      p. Augustin Václav 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
pí Milichovská Irena      p. Křesťan Josef          
            
       
 
 


