
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 25. října 2007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     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. Benc Zdeněk, p. Béna Ivo, p. Janáček Milan, pí. 
Milichovská Irena a Mgr. Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: p. Ondráček Zdeněk, p. Křesťan Josef. 
     Zasedání bylo 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. Janáček Milan a pí. Zvolánková Blanka, Mgr. 
 
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 průběhem rekonstrukce školní kuchyně a 
s vyjádřením Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův 
Brod k návrhu rekonstrukce školní kuchyně. Žádost je třeba doplnit o výkresovou část 
hrubé přípravny zeleniny a samostatné úklidové komory. 

3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem projektu: Obnova centra Oudoleň: tj. 
s provedenými vícenáklady, s pokračováním výměny krytiny na střeše školy, 
s průběhem pokládky kanalizace, s přípravou podkladu a výběrem čekárny, s výběrem 
veřejného osvětlení, laviček  apod.  

4. Zastupitelstvo obce schválilo provést opravu místní komunikace od čp. 55 k čp. 4 
v rozsahu 239 tis. Kč (120 tis. Kč bude hrazeno z prostředků obce a 119 tis. Kč bude 
hrazeno z dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2007). 

5. Zastupitelstvo obce schválilo vypuštění požární nádrže na základě žádosti projektanta, 
který bude zpracovávat projekt na opravu požární nádrže. 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 
Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. 

7. Starosta obce pověřil finanční komisi kontrolou hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň za 
období od 1. 1. 2005 do dne kontroly. 

8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zřizovací listinu Místní knihovny 
v Oudoleni, platnost zřizovací listiny je od 1. 11. 2007. 

9. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana K., Oudoleň o opravu mostu před čp. 100 
a čp. 72 - provedení povrchové úpravy z důvodu možného promrznutí a roztrhání 
betonové části mostu. Po prověření soupisu obecního majetku bylo zjištěno, že tento 
most není v majetku obce a proto nebude v současné době opraven. 

10. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost p. Janáčka, Oudoleň o pokácení 
vzrostlé olše na obecním pozemku z důvodu prosychání stromu a možnosti ohrožení 
vlastního pozemku. Pokácení olše provede p. Janáček na vlastní náklady a na vlastní 
nebezpečí, strom bude poté změřen, zkubírován, oceněn a dřevo bude p. Janáčkovi 
prodáno  

11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výpovědí pí. Zoubkové ze Smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor ke dni 31. 10. 2007. Inventarizace pohostinství bude provedena 
dne 1. 11. 2007 v 16.00 hodin. Zastupitelstvo obce dále schválilo zveřejnit inzerát 
na pronájem pohostinství do Oudoleňských listů a do Novin Vysočiny (text inzerátu 
bude doplněn o tuto informaci: pohostinství je možné si pronajmout včetně kulturního 



domu na pořádání kulturních akcí). Výše nájmu bude řešena na místě. (Předběžně byl 
stanoven nájem pohostinství ve výši 3 tis. Kč měsíčně a nájem kulturního domu ve 
výši 150 tis. Kč ročně.)  

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Výroční zprávou ZŠ a MŠ Oudoleň za školní 
rok 2006/2007. 

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem o výsledku dílčího přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2007. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 

14. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana S., Oudoleň o pokrácení nebo pokácení 
tújí u hřiště v dolní části obce z důvodu zajištění bezpečnosti při výjezdu na 
komunikaci č. 3509. Zastupitelstvo obce schválilo pokrácení tújí. 

15. Zastupitelstvo obce neschválilo objednání novoročenky pro rok 2008. 
16. Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr koupě části pozemku p. č. 787/3, na této části 

pozemku se nachází část místní komunikace před čp. 107. Zastupitelstvo obce 
schvaluje objednání geometrického zaměření této části komunikace. 

17. Zastupitelstvo obce schválilo provést změnu Řádu ohlašovny požárů – vyřadit 
ohlašovnu z čp. 117 (z důvodu zrušení pevné linky) a u ohlašovny u čp. 30 provést 
změnu tel. čísla na 569 642 241. 

18. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci obecního plesu dne 29. 12. 2007. 
19. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana H., Oudoleň o prodej betonových sloupků 

a desek z plotu u školy. Tyto sloupky a desky byly firmou Chládek a Tintěra 
zlikvidovány již v době podání žádosti. 

20. Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní H., Oudoleň o zajištění zajíždění autobusu 
z Chotěboře ve večerních hodinách alespoň k zastávce „U váhy“. Dále pí. H. žádá o 
zajištění veřejného osvětlení  v tomto čase. Bude zjištěn provozovatel autobusové 
linky a bližší podmínky. Veřejné osvětlení bude v tomto čase zajištěno. 

21. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň a schválilo 
prominutí platby za pronájem kulturního domu a poplatku ze vstupného ze dne 6. 10. 
2007. 

22. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Oznámením o zahájení územního řízení o 
umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – k umístění stavby 
„novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce 4 + 1 v Oudoleni“. 

23. Zastupitelstvo obce seznámila pí. Zvolánková Blanka s informacemi z mateřské školy 
a ze základní školy. Zastupitelstvo obce schválilo zajistit topení pro akce školy: 
vánoční besídku a námořnický bál.  

24. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dotazem na plnění usnesení Bezpečnostní rady 
Města Chotěboře -  žádost o sdělení informace zda došlo k nějakým úpravám 
zabraňujícím povodňovým škodám. Opatření ze strany Havlíčkovy Borové 
zemědělské a.s. a KSÚS Vysočina p. o. k zabránění stoku přívalových vod z polí do 
obce Oudoleň nebylo k dnešnímu dni žádné provedeno. 

25. Na příštím zasedání bude projednán rozpočet obce na rok 2008 a rozpočtový výhled. 
 



U S N E S E N Í  č.  12/2007 
 

z jednání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  25.  10.  2007 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− provést opravu místní komunikace od čp. 55 k čp. 4 v rozsahu 239 tis. Kč (120 tis. Kč 

bude hrazeno z prostředku obce a 119. tis. Kč bude hrazeno z dotace z Programu 
obnovy venkova Vysočiny v roce 2007). 

− vypuštění požární nádrže na základě žádosti projektanta, který bude zpracovávat 
projekt na opravu požární nádrže. 

− Směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů. 

− Zřizovací listinu Místní knihovny v Oudoleni, platnost zřizovací listiny nabývá 1. 11. 
2007. 

− žádost p. Janáčka, bytem Oudoleň o pokácení vzrostlé olše na obecním pozemku 
z důvodu prosychání stromu a možnosti ohrožení vlastního pozemku. Pokácení olše 
provede p. Janáček na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí, strom bude změřen, 
zkubírován a oceněn, dřevo bude p. Janáčkovi prodáno. 

− zveřejnění inzerátu na pronájem pohostinství do Oudoleňských listů a do Novin 
Vysočiny, (text inzerátu bude doplněn o tuto informaci: pohostinství je možné si 
pronajmout včetně kulturního domu na pořádání kulturních akcí). Výše nájmu bude 
řešena na místě.  (Předběžně byl stanoven nájem pohostinství ve výši 3 tis. Kč 
měsíčně a nájem kulturního domu ve výši 150 tis. Kč ročně.) Inventarizace 
pohostinství bude provedena dne 1. 11. 2007 v 16.00 hodin.  

− provést změnu Řádu ohlašovny požárů – vyřadit ohlašovnu z čp. 117 a u ohlašovny u 
čp. 30 provést změnu tel. čísla. 

− pověření finanční komise kontrolou hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň za období od 1. 1. 
2005 do dne kontroly. 

− pokrácení tújí u hřiště v dolní části obce, na základě  žádosti pana S., Oudoleň, pro  
zajištění bezpečnosti při výjezdu na komunikaci č. 3509.  

− žádost Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň o prominutí platby za pronájem kulturního 
domu a poplatku ze vstupného ze dne 6. 10. 2007. 

− zajištění veřejného osvětlení  ve večerních hodinách na základě žádosti paní H., 
Oudoleň – příjezd z odpolední směny. 

− zajistit topení pro akce školy: vánoční besídku a námořnický bál.  
 
Zastupitelstvo obce neschválilo: 

− objednání novoročenky pro rok 2008 
− opravení mostu před čp. 100 a čp. 72 na základě žádosti pana K., Oudoleň - provedení 

povrchové úpravy z důvodu možného promrznutí a roztrhání betonové části mostu. Po 
prověření soupisu obecního majetku bylo zjištěno, že tento most není v majetku obce. 

 
Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

− záměr prodeje obecního pozemku  č. 3/2007 v k. ú. Oudoleň katastrální číslo (PK) 
125/1 o výměře asi 180 m2. 



− záměr č. 4/2007 zakoupení části pozemku p. č. 787/3, na této části pozemku se 
nachází část místní komunikace před čp. 107. Zastupitelstvo obce schvaluje objednání 
geometrického zaměření této komunikace. 

 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

− zjistit provozovatele autobusové linky a bližší podmínky k žádosti paní H., bytem 
Oudoleň o zajištění zajíždění autobusu z Chotěboře ve večerních hodinách alespoň 
k zastávce „U váhy“.  

− řešit  požadavek p. Ondráčka na navezení drtě k místní komunikaci 
− oslovit firmu ENVIREX. 
− na příštím zasedání bude projednán rozpočet obce na rok 2008 a rozpočtový výhled. 
 

 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Janáček Milan       Mgr. Zvolánková Blanka 
            
 


