
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 21. 01. 2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Václav Augustin, který řídil 
další průběh jednání. 
Zasedání bylo zahájeno dne 21. 01. 2010 v 18:05 hodin. 
     Dle  listiny přítomných  bylo  v  úvodu  jednání  přítomno  6  členů  zastupitelstva  obce:  
p. Václav Augustin, p. Zdeněk Benc, p. Ivo Béna, p. Milan Janáček, pí Irena Milichovská a 
Mgr. Blanka Zvolánková. 
     Omluveni: 3 
     Zasedání bylo schopno se usnášet. 
     Jednání bylo řízeno dle předem schváleného řádu a programu. 
     Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována Mgr. Blanka Zvolánková, ověřovateli 
zápisu byli jmenováni: p. Janáček Milan a pí Milichovská Irena. 
 
Program jednání: 

1. Pan Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh doplnění programu 
zasedání. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. Hlasování: pro: 6, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
3. Zastupitelstvo obce projednalo dotaz k možnosti získání stavebního pozemku. 

V současné době žádné stavební parcely v obci nejsou, výhledově, dle finančních 
možností, budou do 2 let zřízeny. 

4. Zastupitelstvo obce projednalo připomínku k umístění kulečníku v místní knihovně. 
Zastupitelstvo obce bere tuto připomínku na vědomí a zatím nebude řešena.  

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtem na rok 2010 a Rozpočtovým 
výhledem 2010 - 2012 Svazku obcí, plynofikace obcí Borovsko.  

Dalšího jednání se zúčastnil p. Stránský Pavel. 
6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z porady starostů obcí správního 

obvodu Chotěboř a s informacemi z valné hromady Svazku obcí Podoubraví.  
7. Zastupitelstvo obce ukládá v rámci výstavby odradoňovací stanice začít jednat 

s majiteli pozemků v okolí vrtané studny v Březině. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel 
se: 0.  

8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi týkající se financí z Evropské unie 
k podpoře zaměstnanosti. Informace budou zveřejněny v Oudoleňských listech.  

9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se sdělením o principu odesílání zásilek obcím. 
10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s anketou Skutek roku 2009, kterou vyhlašuje 

kraj Vysočina. Anketa bude zveřejněna v Oudoleňských listech.  
11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi v souvislosti se zahájením účetní 

reformy.  
12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s ukončením posuzování dle § 23 zákona č. 

10/2001 Sb., záměru „Rekonstrukce komunikace II/351, II/350, III/3507 Polná – 
Slavětín, 1. stavba.  

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s článkem hejtmana kraje do obecních periodik. 
14. Zastupitelstvo obce projednalo žádost a schválilo záměr stavby hnojiště s jímkou na 

pozemku p. č. 362 v k. ú. Oudoleň.   
15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Povodí Vltavy, Praha o ohlášení údajů 

pro vodní bilanci za rok 2009.  
16. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nepožádat o vrácení pojistného z prvního 

pololetí roku 2007. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  



17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením o svolání úvodního jednání ke 
komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Havlíčkova Borová, jednání se zúčastní p. 
Stránský Pavel.  

18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kupní smlouvou. 
19. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Kolaudačním rozhodnutím stavby: doplňková 

stavba k rodinnému domu v Oudoleni (garáž a skladové prostory) a s Kolaudačním 
souhlasem k užívání stavby: novostavba kolny – jiné stavby u rodinného domu čp. 77 
v Oudoleni. 

20. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 500,- Kč pro Centrum pro zdravotně 
postižené kraje Vysočina. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

21. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací kraje Vysočina o vydání nové verze 
publikace „Vysočina bezpečný region“. Informace bude zveřejněna v Oudoleňských 
listech.  

22. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí EKO-KOM a.s. Praha o vyplnění a 
zaslání dotazníku.  

23. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výkazy z knihovny za rok 2008 – 2009.  
24. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem  nebytových prostor „kolna naproti 

škole“ za účelem podnikání v oboru zámečnictví. Zastupitelstvo obce schválilo 
pronájem na dobu určitou, na 5 let, s měsíčním pronájmem ve výši 1 000,- Kč + 
navýšení o % inflace. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

25. Zastupitelstvo obce schválilo nákup sekačky na trávu, až to dovolí finanční stav obce. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

26. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o dotaci z Programu obnovy 
venkova Vysočiny v roce 2010 na opravu místní komunikace p. č. 685. Hlasování: 
pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0.  

27. Zastupitelstvo obce projednalo průběh obecního plesu a zastavuje veškeré aktivity 
v kulturním domě.  

 
 

 
Zasedání bylo ukončeno dne 21. 01. 2010 v 21:25  hodin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  1/2010 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 21. 01. 2010 

 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• navržený program zasedání. 
• záměr, týkající se stavby hnojiště s jímkou na pozemku p. č. 362 v k. ú. Oudoleň  
• příspěvek ve výši 500,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina. 
• pronájem „kolny naproti školy“ na dobu určitou na 5 let s měsíčním pronájmem ve 

výši 1 000,- Kč + navýšení o % inflace. 
• nepožádat o vrácení pojistného z prvního pololetí roku 2007.  
• nákup sekačky na trávu, až to dovolí finanční stav obce. 
• žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2010 na opravu místní 

komunikace p. č. 685. 
 
 
Zastupitelstvo obce ukládá:  

• v rámci výstavby odradoňovací stanice začít jednat s majiteli pozemků v okolí vrtané 
studny v Březině.  
 

 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:   
Mgr. Zvolánková Blanka     Václav Augustin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Janáček Milan       Milichovská Irena  
                    
            
  
 
 
 
 
 


