
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 24. května 2007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle listiny přítomných bylo  v úvodu  jednání přítomno 8 členů obecního zastupitelstva: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Benc Zdeněk, p. Béna Ivo, p. Janáček Milan, p. 
Křesťan Josef, p. Ondráček Zdeněk a Mgr. Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: 1 
     Zasedání bylo schopno se usnášet. 
     Jednání bylo řízeno, dle předem schváleného řádu a programu. 
     Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována Mgr. Zvolánková Blanka, ověřovateli 
zápisu byli jmenováni: p. Stránský Pavel a p. Křesťan Josef. 
 
Program jednání: 

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

2. Zasedání se zúčastnil zástupce firmy ELDACO, s. r. o. Brno, seznámil členy obecního 
zastupitelstva s firmou, s návrhem smlouvy, s financováním projektu výstavby 
větrných elektráren a s dalšími informacemi. 

3. Dalšího zasedání se zúčastnil p. Kremlík Oudoleň, se žádostí  o realizaci stavby kanálů 
a výpustí v rámci projektu: Obnova centra obce Oudoleň.  

4. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami dalších firem, zabývajících se  
výstavbou větrných elektráren. 

5. Obecní zastupitelstvo schválilo anketu – tajná volba k možné výstavbě větrných 
elektráren v našem katastru. Dále schválilo obsah anketního lístku a organizaci ankety: 

− Obsah anketního lístku: název obce, termín konání ankety, anketní otázky 
tohoto znění:  

1. „Souhlasím s výstavbou větrných elektráren v katastru  obce 
Oudoleň.“,   

2. „Nesouhlasím s výstavbou větrných elektráren v katastru obce 
Oudoleň.“ 

vlevo  před  anketní  otázkou   –  prázdný  čtvereček,  razítko  obecního  úřadu.                
− Anketa se bude konat v pátek 22. 6. 2007 od  18.00 do 21.00 hodin a v sobotu 

23. 6. 2007 v době od 8.00 do 10.00 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu. 

− Anketní místnost bude vybavena: anketními lístky, vyvěšeným vzorem 
anketního lístku, hlasovací schránkou, zástěnou, psacími potřebami. 

− Ankety se mohou zúčastnit občané obce s trvalým pobytem od věku 16 let.   
− Anketní lístky budou k dispozici v místnosti, kde anketa bude probíhat, vzor 

anketního lístku bude zveřejněn v Oudoleňských listech. 
− Po ukončení ankety provede obecní zastupitelstvo sčítání anketních lístků. 
− Výsledek ankety bude zveřejněn místním rozhlasem a na obecní nástěnce. 

6. Obecní zastupitelstvo schválilo termín mimořádného zasedání obecního zastupitelstva 
dne 5. 6. 2007 od 19.00 hodin. 

7. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání s firmou Chládek a Tintěra 
a.s. Havlíčkův Brod a dále s průběhem jednání s Českou spořitelnou a ČSOB o úvěru. 

8. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z jednání Svazku obcí 
plynofikace obcí, Borovsko. 



9. Obecní zastupitelstvo projednalo Územní plán obce Oudoleň, občané budou 
upozorněni na možnost podání připomínek k územnímu plánu do konce května, poté 
budou připomínky zaslány na Městský úřad Chotěboř. 

10. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č. 1/2007. 
11. Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu kronikáři za rok 2006 ve výši 6.324,- Kč.  
12. Obecní zastupitelstvo schválilo zaslání žádosti o další prodloužení výjimky na školní 

kuchyni ze zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení ES č. 852/2004 na Krajskou 
hygienickou stanici, pracoviště Havlíčkův Brod v měsíci červenci 2007. P. Křesťan 
zajistí poradce v tomto oboru. 

13. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovými nabídkami na projekt: Oprava 
místní komunikace od čp. 55 k mostu čp. 4, jedná se o nabídky těchto firem: 

− Dvořák, Havl. Brod     398 785,38 Kč (bez DPH) 
− Chládek a Tintěra a.s. Havl. Brod   398 677,60 Kč (bez DPH). 

            Obecní zastupitelstvo schválilo, v případě realizace této akce, přijmout nabídku firmy    
            Chládek a Tintěra a.s. Havl. Brod. 

14. Obecní zastupitelstvo schválilo v souvislosti s náplavou dne 23. 5. 2007: 
− zaslání dopisu Havl. Borové zemědělské a.s. se žádostí o konzultaci osevního 

plánu a zatravnění pruhu do vzdálenosti 50 m od obytné zóny obce. Tato 
náplava byla způsobena, dle našeho názoru neodbornou výsadbou brambor, co 
se týká směru brázd. 

− zařazení podmínek konzultace osevního plánu a zatravnění pruhu do 
vzdálenosti 50 m od obytné zóny obce do protipovodňového plánu obce. 

15. Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku p.Vaňka a p. Havlíka a schválilo přijmout 
nabídku na zhotovení stolního kalendáře pro rok 2009 p. Havlíka. 

16. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo na vlastní riziko žádost p. Janáčka, Praha 
o umístění 6 ks včelstev do obecního lesa. 

17. Obecní zastupitelstvo projednalo připomínku Benců a Holasů a schválilo, zařazení 
následujících podmínek do kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene (a to 
v případě souhlasu p. Kubáta) v tomto znění: Obec Oudoleň nebude požadovat 
poplatek za vodu pro Holasovi, čp. 25 a Bencovi čp. 85.  

18. P. Stránský seznámil členy obecního zastupitelstva s průběhem zasedání Svazku obcí 
Přibyslavsko, týkající se dotačního titulu na nákup kontejnerů, obecní zastupitelstvo 
nebude žádat o tuto dotaci. 

19. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost manželů Janáčkových o pronájem části 
pozemku p. č. 648/30 o výměře 36,2 m2. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí 
s pronájmem, ale je ochotno jej prodat za cenu v místě obvyklou. 

20. Obecní zastupitelstvo projednalo organizaci Pouťové taneční zábavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U S N E S E N Í  č.  7/2007 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  24.  5.  2007 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− anketu – tajná volba k možné výstavbě větrných elektráren v našem katastru. 
− obsah anketního lístku a organizaci ankety: 

o Obsah anketního lístku: název obce, termín konání ankety, anketní otázky 
tohoto znění:  

� „Souhlasím s výstavbou větrných elektráren v katastru  obce 
Oudoleň.“,   

� „Nesouhlasím s výstavbou větrných elektráren v katastru obce 
Oudoleň.“ 

                        vlevo před anketní otázkou - prázdný čtvereček, razítko obecního úřadu.   
o Anketa se bude konat v pátek 22. 6. 2007 od  18.00 do 21.00 hodin a v sobotu 

23. 6. 2007 v době od 8.00 do 10.00 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu. 

o Anketní místnost bude vybavena: anketními lístky, vyvěšeným vzorem 
anketního lístku, hlasovací schránkou, zástěnou, psacími potřebami. 

o Ankety se mohou zúčastnit občané obce s trvalým pobytem od věku 16 let.   
o Anketní lístky budou k dispozici v místnosti, kde anketa bude probíhat, vzor 

anketního lístku bude zveřejněn v Oudoleňských listech. 
o Po ukončení ankety provede obecní zastupitelstvo sčítání anketních lístků. 
o Výsledek ankety bude zveřejněn místním rozhlasem a na obecní nástěnce. 

− termín mimořádného zasedání obecního zastupitelstva dne 5. 6. 2007 od 19.00 hodin. 
− rozpočtové změny č. 1/2007 
− odměnu kronikáři za rok 2006 ve výši 6.324,- Kč. 
− zaslání žádosti o další prodloužení výjimky na školní kuchyni ze zákona č. 258/2000 

Sb. a nařízení ES č. 852/2004 na Krajskou hygienickou stanici, pracoviště Havlíčkův 
Brod v měsíci červenci 2007. 

− v případě realizace akce: Oprava místní komunikace přijmout nabídku firmy Chládek 
a Tintěra a.s. Havl. Brod. 

− v souvislosti s náplavou dne 23. 5. 2007: 
o zaslání dopisu Havl. Borové zemědělské a.s. se žádostí o konzultaci osevního 

plánu a zatravnění pruhu do vzdálenosti 50 m od obytné zóny obce. Tato 
náplava byla způsobena, dle našeho názoru neodbornou výsadbou brambor, co 
se týká směru brázd. 

o zařazení podmínek konzultace osevního plánu a zatravnění pruhu do 
vzdálenosti 50 m od obytné zóny obce do protipovodňového plánu obce. 

− přijmout nabídku p. Havlíka na zhotovení stolního kalendáře pro rok 2009. 
− na vlastní riziko žádost p. Janáčka, Praha o umístění 6 ks včelstev do obecního lesa. 
− zařazení následujících podmínek do kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného 

břemene (a to v případě souhlasu p. Kubáta) v tomto znění: Obec Oudoleň nebude 
požadovat poplatek za vodu pro Holasovi, čp. 25 a Bencovi, čp. 85.  

 
 
 



Obecní zastupitelstvo ukládá: 
− zakoupit elektrocentrálu – zajistí p. Stránský. 

 
Obecní zastupitelstvo zamítlo: 

− žádost manželů Janáčkových o pronájem části pozemku p. č. 648/30 o výměře 36,2 
m2. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s pronájmem, ale je ochotno jej prodat za cenu 
v místě obvyklou. 

 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Mgr. Zvolánková Blanka     Augustin Václav 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Stránský Pavel      Křesťan Josef   
          


