
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 19. října 2006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle prezentační listiny  bylo  v úvodu  jednání přítomno 8 členů obecního zastupitelstva: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Janáček Milan, p. Rosický Miloš, p. Ondráček 
Miroslav, pí. Milichovská Irena, pí. Stehnová Vladimíra a p. Benc Zdeněk. 
     Omluveni: 0 
     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: pí. Stehnová Vladimíra a pí. Milichovská Irena. 
 
Program jednání: 

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

2. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. Kryštofka, Oudoleň o prodej 
pozemku p. č. 728/2, ostatní plocha, o výměře 14 m2 a pozemku p. č. 728/3, ostatní 
plocha, o výměře 56 m2 v k. ú. Oudoleň dle geometrického plánu č. 152-600/94, za 
podmínky, že p. Kryštofek prodá obci pozemek pod zimním stadionem. Zaměření 
zimního stadionu bude hradit obecní úřad. 

3. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost manželů Stehnových, Oudoleň, o příspěvek 
na opravu ohradní zdi. Jelikož nám zatím nejsou známy bližší podmínky a rozsah 
prací, obecní zastupitelstvo zatím neschválilo finanční výpomoc, ale schválilo 
výpomoc ve formě služby, např. výpomoc obecním traktorem apod. 

4. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis kontrolního a finančního výboru. 
5. Obci Oudoleň byla schválena dotace ve výši 18 tis. Kč na nákup počítače do místní 

knihovny, dále byla schválena žádost obce o připojení knihovny k internetu. Budou 
vyžádány ještě alespoň dvě nabídky na nákup počítače a poté bude rozhodnuto, která 
nabídka bude přijata. 

6. Obecní zastupitelstvo schválilo předat kopírku DEVELOP 1500 k dispozici základní 
škole, v případě oprav vyšších než 3 tis. Kč bude tato kopírka vyřazena. 

7. Obecní zastupitelstvo projednalo nesplněné úkoly za minulé volební období: 
− projednat s pí. Zvolánkovou L., Oudoleň, možnost odkoupení části pozemku u čp. 

82 z důvodu rozšíření výjezdu – zajistí p. Augustin 
− vést jednání, týkající se prodeje pozemku p. č. 177/7 – vodovodní vrt – zajistí p. 

Stránský 
− vykoupení pozemků pod plynovodními přípojkami – bude zasláno občanům, 

kterých se to týká, upozornění, aby si nechali tyto pozemky do konce roku 2006 
zaměřit a vykoupili si je od obce  

− oprava dolního hřiště – zajistí p. Rosický 
− umístění dopravního značení u Jatek – toto měla zajistit Správa a údržba silnic 

Havlíčkův Brod, bude na toto upozorněna, s připomínkou, aby bylo v obou 
směrech (po hřištěm a před Jatky) ukončeno omezení rychlosti 

− řešit stav průtoku povrchové vody v úseku od Benáků k silnici č. III/3509 – bude 
řešeno další volební období 

− oprava plotu mezi základní školou a čp. 150 – bude řešeno další volební období  
− položení obrubníků u čp. 141 – je domluveno s majitelem čp. 141 



− p. Kryštofek náhradní výsadba 2 ks jehličnatých stromů za pokácené 3 olše – bude 
připomenuto p. Kryštofkovi 

− vymílání břehu u čp. 113 – bude zajištěno s opravou místní komunikace 
− rozšíření vjezdu z hlavní silnice – napsat Správě a údržbě silnic Havl. Brod, mělo 

to být hotovo již 15. 9. 2006. 
− odvod vody z vápenky u čp. 3 – je domluveno 
− výstavba zídky u čp. 3 – bude řešeno s opravou místní komunikace 
− prodloužení veřejného osvětlení k čp. 141 – je řešeno, zajistí p. Benc 
− prodloužení veřejného osvětlení k čp. 98 – je řešeno 
− prodloužení veřejného osvětlení k čp. 103 – bude řešeno společně s ČEZ Havl. 

Brod 
− výměna vodoměru u pí. Svobodové – pí. Svobodová je upozorněna na povinnost 

provést výměnu vodoměru do konce roku 2006, jinak bude provedena výměna 
firmou na náklady pí. Svobodové. 

8. Obecní zastupitelstvo schválilo odpis následujících nevymahatelných pohledávek: 
− Krpálková Alena půjčka       1.000,- Kč 
− Krpálková Alena vodné 2004-2005          540,- Kč 
− Fa Hardek  nájem KD - 1999   12.245,- Kč 
− p. Sláma Jar. O. notářské poplatky - 1999       673,- Kč. 

9. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost ing. Tomáše Zajíce, Oudoleň o 
povolení stavební úpravy  - výměna střešní krytiny, beze změny tvaru krovu a využití 
půdního prostoru. 

10. Obecní zastupitelstvo schválilo oslovit majitele Likérky, Oudoleň se žádostí o 
zaplacení nezaplacených pohledávek, v případě, že toto nebude zaplaceno do konce 
roku 2006 bude předáno právní firmě. 

11. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové změny č. 4/2006. 
12. Obecní zastupitelstvo schválilo požární hlídku na taneční zábavě dne 21. 10. 2006 ve 

složení: p. Stránský Pavel a p. Janáček Milan. 
13. Obecní zastupitelstvo schválilo prominutí nájmu Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň 

z Posvícenské taneční zábavy. 
14. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost oddílu stolního tenisu o příspěvek 

ve výši 3.500,- Kč na nákup jedné poloviny koberce do herny stolního tenisu. 
15. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh na umístění kontejneru na velkoobjemový 

odpad v naší obci – kontejner bude objednán a přistaven na jaře 2007.  
16. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo požádat o dotaci z fondu Vysočiny: 

Webové stránky pro všechny, dotace by byla použita na rozšíření a zkvalitnění 
webových stránek obce. 

17. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost Krajského úřadu kraje Vysočina, 
Jihlava o projednání žádosti o udělení licence na zvláštní formu linkové dopravy pro 
kategorii cestujících PLEAS a.s. Havl. Brod. 

18. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi, týkající se naší 
žádosti o přijetí do společnosti Havlíčkův kraj o. p. s.: správní rada o.p.s. na zasedání 
10. 10. 2006 projednala žádost obcí o přijetí do o.p.s., v této chvíli o.p.s. získala dotaci 
na rozjezd a v rámci tohoto "rozjezdu" dojde také k proškolení nových adeptů členství. 
Následně bude správní rada rozhodovat o přijetí dalších obcí. 

19. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s Kupní smlouvu s výhradou vlastnictví č. 
106/P/06 mezi Svazkem obcí – plynofikace obcí Borovsko, Havlíčkova Borová a 
Východočeskou plynárenskou a.s. Hradec Králové, předmětem smlouvy jsou 
středotlaké plynovody a plynovodní přípojky v členských obcích svazku – Oudoleň, 
Slavětín, Peršíkov a Havlíčkova Borová.  



20. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo výši stravného pro zaměstnance obce ve výši 65,- 
Kč dle vyhlášky č. 430/2001 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v 
organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 

21. Obec Oudoleň získala dotaci na výstavbu tůní v k. ú. Oudoleň z důvodu výskytu 
chráněné střevle potoční. 

22. P. Augustin zajistí na Městském úřadě v Přibyslavi, stavebním odboru, potvrzení o 
provozu pohostinství v kulturním domě pro živnostenský úřad. Smlouva o pronájmu 
pohostinství je do konce roku 2006 uzavřena s pí. Ledvinkovou. 

23. V současné době je prováděna těžba v obecním lese, bude možné si koupit palivové 
dříví v celých délkách v ceně 600 – 700 Kč/m3 a suky zdarma. Zájemci se mohou 
přihlásit na obecním úřadě. 

24. Firma AKUSERVIS CAKL, Jihlava nabízí: ekologicky a zdarma vás zbavíme 
autogramu – bude zveřejněno v Oudoleňských listech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U S N E S E N Í  č.  12/2006 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  19.  10.  2006 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

- navržený program zasedání 
- žádost manželů Stehnových, Oudoleň, o příspěvek na opravu ohradní zdi. Jelikož nám 

zatím nejsou známy bližší podmínky a rozsah prací, obecní zastupitelstvo zatím 
neschválilo finanční výpomoc, ale schválilo výpomoc ve formě služby, např. výpomoc 
obecním traktorem apod. 

- žádost p. Kryštofka, Oudoleň o prodej pozemku p. č. 728/2, ostatní plocha, o výměře 
14 m2 a pozemku p. č. 728/3, ostatní plocha, o výměře 56 m2 v k. ú. Oudoleň dle 
geometrického plánu č. 152-600/94, za podmínky, že p. Kryštofek prodá obci 
pozemek pod zimním stadionem. Zaměření zimního stadionu bude hradit obecní úřad. 

- zápis kontrolního a finančního výboru. 
- předat kopírku DEVELOP 1500 k dispozici základní škole, v případě oprav vyšších 

než 3 tis. Kč bude tato kopírka vyřazena. 
- odpis následujících nevymahatelných pohledávek: 

− Krpálková Alena půjčka       1.000,- Kč 
− Krpálková Alena vodné 2004-2005          540,- Kč 
− Hardek  nájem KD 1999   12.245,- Kč 
− p. Sláma Jar. O. notářské poplatky        673,- Kč. 

- žádost ing. Tomáše Zajíce, Oudoleň o povolení stavební úpravy  - výměna střešní 
krytiny, beze změny tvaru krovu a využití půdního prostoru. 

- oslovit majitele Likérky, Oudoleň se žádostí o zaplacení nezaplacených pohledávek, 
v případě, že toto nebude zaplaceno do konce roku 2006 bude předáno právní firmě. 

- rozpočtové změny č. 4/2006 
- žádost oddílu stolního tenisu o příspěvek ve výši 3.500,- Kč na nákup jedné poloviny 

koberce do herny stolního tenisu 
- prominutí nájmu Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň z Posvícenské taneční zábavy. 
- požádat o dotaci z fondu Vysočiny: Webové stránky pro všechny, dotace by byla 

použita na rozšíření a zkvalitnění webových stránek obce. 
- žádost Krajského úřadu kraje Vysočina, Jihlava o projednání žádosti o udělení licence 

na zvláštní formu linkové dopravy pro kategorii cestujících PLEAS a.s. Havl. Brod. 
- požární hlídku na taneční zábavě dne 21. 10. 2006 ve složení: p. Stránský Pavel a p. 

Janáček Milan. 
- výši stravného pro zaměstnance obce ve výši 65,- Kč. 

 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

− projednat na příštím zasedání Kupní smlouvu s výhradou vlastnictví č. 106/P/06 mezi 
Svazkem obcí – plynofikace obcí Borovsko, Havlíčkova Borová a Východočeskou 
plynárenskou a.s. Hradec Králové, předmětem smlouvy jsou středotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky v členských obcích svazku – Oudoleň, Slavětín, Peršíkov a 
Havlíčkova Borová.  

Z minulého zasedání trvá: 
- p. Stránskému P. vést jednání s pí. Horákovou Marií, týkající se pohledávky na 

pozemku p.č. 177/7.  



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

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

 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Stehnová Vladimíra      Milichovská Irena  
     
 
 
 


