
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 15. září 2006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle prezentační listiny  bylo  v úvodu  jednání přítomno 7 členů obecního zastupitelstva: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Janáček Milan, p. Rosický Miloš, p. Ondráček 
Miroslav, pí. Milichovská Irena a p. Benc Zdeněk. 
     Omluveni: 1 
     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. Rosický Miloš a p. Ondráček Miroslav. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy obecního zastupitelstva a předložil návrh programu 
zasedání. Obecní zastupitelstvo schválilo navržený program zasedání. 

2. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s bližšími informacemi o programu 
Geografické informační systémy obcí. Obecní zastupitelstvo zamítlo nákup programu 
Geografické informační systémy obcí. 

3. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi firmy ZERS spol. s.r.o. Kutná 
Hora, týkající se výstavby kompostárny. Předběžné stanovisko obce je kladné, s tím, 
že budou dodrženy všechny podmínky odboru životního prostředí, bezpečnostní 
podmínky a podmínky stavebního odboru, dále že se obec bude moci zúčastnit všech 
dalších jednání  a že z této stavby bude mít obec prospěch.  

4. Obecní zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o místním 
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.  
− Vyvěšena na úřední desce dne: 18. 9. 2006 
− Sejmuta dne: 2. 10. 2006.  
− Nabývá účinnosti 3. 10. 2006. 

5. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s kupní smlouvou uzavřenou s p. Benákem na 
odběr vody z obecního vodovodu Hatě. 

6. Obecní zastupitelstvo schválilo ocenění obecních pozemků ke dni 18. 9. 2006 dle 
bonity. U pozemků, kde není možné bonitu zjistit bude provedeno ocenění cenou na 
základě vyhlášky ministerstva zemědělství, která upravuje seznam katastrálních území 
s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, 
ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických 
jednotek. U druhu pozemku hospodářský les a rybník s intenzivním a průmyslovým 
chovem ryb bude ocenění provedeno podle platných cenových předpisů. Obecní 
zastupitelstvo schválilo Směrnici č. 1/2006 pro schvalování hospodářských operací a 
oběh účetních dokladů,  ve které je nově upraveno ocenění obecních pozemků. 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje požární hlídky na tanečních zábavách: 
− 27. 9. 2006 - TJ Sokol Oudoleň - hudba: Kyvadlo - p. Augustin a p. Stránský. 
− 30. 9. 2006  - SDH Oudoleň - hudba: AMIX - p. Janáček a pí. Milichovská. 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje termín konání zasedání obecního zastupitelstva dne 
19. října 2006 od 18.30 hodin. 

9. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí manželů Stehnových, Oudoleň o 
finančních příspěvek na stavební úpravy (oprava ohradní zdi – parkanu) u čp. 20, které 
je vedeno jako kulturní památka II. kategorie památkové péče. Tato žádost bude 
projednána na dalším zasedání. 

10. Obecní zastupitelstvo schválilo provedení těsnění do oken v místní knihovně.  
11. Obecní zastupitelstvo schválilo nákup materiálu na 4 ks stolů do kulturního domu. 



 
U S N E S E N Í  č.  11/2006 

 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  15.  9.  2006 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

- navržený program zasedání 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 

pobyt.  
- ocenění obecních pozemků ke dni 18. 9. 2006 dle bonity. U pozemků, kde není možné 

bonitu zjistit bude provedeno ocenění cenou na základě vyhlášky ministerstva 
zemědělství, která upravuje seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin 
odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek. U druhu pozemku 
hospodářský les a rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb bude ocenění 
provedeno podle platných cenových předpisů 

- Směrnici č. 1/2006 pro schvalování hospodářských operací a oběh účetních dokladů,  
ve které je nově upraveno ocenění obecních pozemků 

- termín konání zasedání obecního zastupitelstva dne 19. října 2006 od 18.30 hodin. 
- předběžně stavbu kompostárny firmy ZERS spol. s.r.o. Kutná Hora, s tím, že budou 

dodrženy všechny podmínky odboru životního prostředí, bezpečnostní podmínky a  
podmínky stavebního odboru, dále že se obec bude moci zúčastnit všech dalších 
jednání  a že z této stavby bude mít obec prospěch.  

- nákup materiálu na 4 ks stolů do kulturního domu 
- provedení těsnění do oken v místní knihovně 
- požární hlídky na tanečních zábavách: 

− 27. 9. 2006 TJ Sokol Oudoleň  hudba: Kyvadlo 
p. Augustin Václav a p. Stránský Pavel. 

− 30. 9. 2006   SDH Oudoleň   hudba: AMIX 
p. Janáček Milan a pí. Milichovská Irena. 

 
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:  

− nákup programu Geografické informační systémy obcí. 
 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

- projednat na příštím zasedání žádost manželů Stehnových, Oudoleň  o finančních 
příspěvek na stavební úpravy (oprava ohradní zdi – parkanu), u čp. 20 které je vedeno 
jako kulturní památka II. kategorie památkové péče. 

 
Z minulého zasedání trvá: 

- obecní zastupitelstvo ukládá p. Stránskému P. vést jednání s pí. Horákovou Marií, 
týkající se pohledávky na pozemku p.č. 177/7.  

- obecní zastupitelstvo ukládá p. Antlovi J. a pí. Antlové Z. opravit plot sousedící s 
mateřskou a základní školou – bude se řešit na jaře 2006. 

- obecní zastupitelstvo ukládá p. Augustinovi zjistit bližší informace o umístění našich 
občanů v Domě s pečovatelskou službou ve Slavíkově. 

- obecní zastupitelstvo ukládá prověřit na místě samém žádost p. Ondráčka, Oudoleň: 
a. týkající se odvodu vody z bývalé vápenky před čp. 3, přejezdem těžké techniky 

byla porušena, žádám o položení  trubek nových a svodu vody do potoka – 
v současné době je sucho a není možné zjistit stav na místě samém - tato 
žádost bude řešena po prověření na místě samém. 



b. týkající se porušení a vypadání omítky ve sklepě za čp. 3 a dále popraskání zdí 
u domu, došlo zřejmě k porušení statiky, žádáme o statické šetření za naší 
účasti – toto bude řešeno po prohlídce na místě samém. 

 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Rosický Miloš       Ondráček Miroslav   
     
 
 
 


