
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 22. března 2007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle prezenční listiny  bylo  v úvodu  jednání přítomno 8 členů obecního zastupitelstva: p. 
Augustin Václav, p. Křesťan Josef, p. Janáček Milan, Mgr. Zvolánková Blanka, pí. 
Milichovská Irena, p. Ondráček Zdeněk, p. Stránský Pavel 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. Béna Ivo 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 bylo seznámeno s informacemi z jednání p. Augustina a pí. 
Pecnové z Městského úřadu v Chotěboři, týkající se územního plánu obce Oudoleň. 
Byla projednána připomínka p. Křesťana. 

3. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi, týkající se 
pohledávky na pozemku číslo katastrální (PK) 177 a pozemcích parcelní číslo 178/2 a 
178/3 pro Marii Horákovou (úhrada pohledávky byla schválena na minulém zasedání). 
S pí. Fleischerovou proběhlo další jednání a pí. Fleischerová nepožaduje zaplacení 
této pohledávky. 

4. Obecní zastupitelstvo schválilo žádost p. Rázla, Oudoleň o pokácení 2 ks stromů u 
potoka. 

5. Proběhlo jednání s p. Slámou a manželi Valtrovými, týkající se záměru prodeje 
pozemku p. č. st. 88. Obecní zastupitelstvo souhlasí se zaměřením pozemku p. č. st. 88 
a oddělení pásu v šířce asi 2 m od pozemku p. č. st. 89/1, tento pás bude prodán 
manželům Valterovým a zbývající část pozemku bude prodána manželům Slámovým, 
Ždírec nad Doubravou. Tento pozemek bude prodán za cenu  20,- Kč/m2. 

6. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Benáka, Oudoleň o obnovení části bývalé 
cesty „Medova“ z důvodu vjezdu a výjezdu zemědělské techniky na pole, které 
obhospodařuje. Tato žádost bude řešena při realizaci akce: Obnova centra obce 
Oudoleň. 

7. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva se získáním dotace na akci: 
Obnova centra obce Oudoleň ve výši 12,183 mil. Kč. Obecní zastupitelstvo bylo dále 
seznámeno s projektem ing. arch. Menšíka - AIRA, Pardubice – Oprava budovy 
Základní školy a Mateřské školy Oudoleň. Obecní zastupitelstvo schválilo začlenění 
tohoto projektu do akce: Obnova centra obce Oudoleň.  

8. Mgr. Zvolánková Blanka seznámila členy obecního zastupitelstva s činností školské 
rady při ZŠ a MŠ Oudoleň.  

9. Obecní zastupitelstvo schválilo svolat jednání dne 26. 4. 2007 od 17.00 hodin s rodiči 
dětí, kteří chodí do místní základní školy, ředitelkou školy a Mgr. Stehnovou.  Toto 
jednání se bude týkat organizace příštího školního roku. Zasedání obecního 
zastupitelstva bude zahájeno v 18.00 hodin. 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje spolufinancování provozu a aktivit společnosti 
Havlíčkův kraj o. p. s. podle rozhodnutí valné hromady nebo správní rady. 



11. Obecní zastupitelstvo projednalo a prozatím zamítlo žádost p. Pavliše, Oudoleň, o 
umístění veřejného osvětlení u čp. 52. 

12. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Blažka, Oudoleň o povolení pokácení 1 ks 
borovice na obecním pozemku, tato žádost bude projednána na příštím zasedání. 

13. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou firmy Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s.r.o. Chrudim. Obecní zastupitelstvo schvaluje objednat u této firmy zajištění 
povolení nakládání s vodami za cenu 3 tis. Kč. P. Augustin zjistí do příštího zasedání 
další informace, týkající se majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací. 

14. Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek za vedení pro Mgr. Losenickou Dagmar, 
ředitelku ZŠ a MŠ Oudoleň s účinností od 1. 1. 2007. 

15. Obecní zastupitelstvo projednalo cvičení a škody na sále kulturního domu. 
16. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem Zpravodaje informačního střediska 

pro rozvoj zemědělství a venkova Agrovenkov Vysočina, o.p.s., do tohoto zpravodaje 
je možné nahlédnout na obecním úřadě. 

17. Obecní zastupitelstvo schválilo Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou s p. 
Kryštofkem, Oudoleň na pozemek p. č. 99 a p. č. 94 o výměře 240 m2 v k. ú. Oudoleň 
za cenu 5,- Kč/m2/rok. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 23. 11. 2006 do 22. 11. 
2016. 

18. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. Tomka, Oudoleň, o pokácení 1 
ks javoru, obvod kmene ve 130 cm výšce je 100 cm, z těchto důvodů: strom je  
nahnilý, hrozí pád na dům čp. 44. 

19. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi ze dne 22. 3. 2007 
z jednání s firmou ELDACO s.r.o. Brno, týkající se stavby větrných elektráren 
v našem katastru, toto bude projednáno na příštím zasedání.  

20. Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu starosty a místostarosty s účinností od 2. 11. 
2006. 

21. Obecní zastupitelstvo schválilo termíny zasedání obecního zastupitelstva ve dnech: 
− 26.   4. 2007     od 18.00 hodin 
− 24.   5. 2007  od 18.00 hodin 
− 28.   6. 2007  od 18.00 hodin 
− 26.   7. 2007  od 18.00 hodin 
− 23.   8. 2007  od 18.00 hodin 
− 27.   9. 2007   od 18.00 hodin 
− 25. 10. 2007  od 18.00 hodin 
− 22. 11. 2007  od 18.00 hodin. 

22. Obecní zastupitelstvo schválilo složení povodňové komise: 
− předseda:  p. Augustin Václav 
− místopředseda: p. Stránský Pavel 
− člen:   p. Benc Zdeněk 
− člen:   p. Janáček Milan 

23. Obecní zastupitelstvo schválilo požární hlídku na tanečních zábavách: 
− dne   7. 4. 2007  p. Křesťan a p. Stránský 
− dne 21. 4. 2007 p. Augustin a p. Janáček. 
  

 
 
 
 
 

 



U S N E S E N Í  č.  3/2007 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  22.  3.  2007 

 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− žádost p. Rázla, Oudoleň o pokácení 2 ks stromů u potoka. 
− zaměření pozemku p. č. st. 88 - oddělení pásu v šířce asi 2,5 m od pozemku p. č. st. 

89/1, tento pás bude prodán manželům Valterovým a zbývající část pozemku bude 
prodána manželům Slámovým, Ždírec nad Doubravou. Pozemek bude prodán za cenu 
20,- Kč/m2. 

− začlenění projektu: Oprava budovy Základní školy a Mateřské školy Oudoleň do akce: 
Obnova centra obce Oudoleň.  

− svolat jednání dne 26. 4. 2007 od 17.00 hodin s rodiči dětí, kteří chodí do místní 
základní školy, ředitelkou školy a Mgr. Stehnovou.  Toto jednání se bude týkat 
organizace příštího školního roku. Zasedání obecního zastupitelstva bude zahájeno 
v 18.00 hodin. 

− spolufinancování provozu a aktivit společnosti Havlíčkův kraj o. p. s. podle 
rozhodnutí valné hromady nebo správní rady. 

− příspěvek za vedení pro Mgr. Losenickou Dagmar, ředitelku ZŠ a MŠ Oudoleň 
s účinností od 1. 1. 2007 

− objednat u firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim zajištění povolení 
nakládání s vodami za cenu 3 tis. Kč. 

− požární hlídku na tanečních zábavách: 
− dne   7. 4. 2007  p. Křesťan a p. Stránský 
− dne 21. 4. 2007 p. Augustin a p. Janáček. 

− složení povodňové komise: 
− předseda:  p. Augustin Václav 
− místopředseda: p. Stránský Pavel 
− člen:   p. Benc Zdeněk 
− člen:   p. Janáček Milan. 

− Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou s p. Kryštofkem, Oudoleň na pozemek p. č. 99 
a p. č. 94 o výměře 240 m2 v k. ú. Oudoleň za cenu 5,- Kč/m2/rok. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou od 23. 11. 2006 do 22. 11. 2016. 

− odměnu starosty a  místostarosty s účinností od 2. 11. 2006. 
− termíny zasedání obecního zastupitelstva: 

− 26.   4. 2007     od 18.00 hodin 
− 24.   5. 2007  od 18.00 hodin 
− 28.   6. 2007  od 18.00 hodin 
− 26.   7. 2007  od 18.00 hodin 
− 23.   8. 2007  od 18.00 hodin 
− 27.   9. 2007   od 18.00 hodin 
− 25. 10. 2007  od 18.00 hodin 
− 22. 11. 2007  od 18.00 hodin 

 
 
 



Obecní zastupitelstvo zamítlo: 
− žádost p. Pavliše, Oudoleň, o umístění veřejného osvětlení u čp. 52. 

 
 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

− zakoupit elektrocentrálu – zajistí p. Stránský 
− projednat návrh p. Zdražila na prodej pozemku pod požární nádrží.  
− projednat žádost p. Blažka, Oudoleň o povolení pokácení 1 ks borovice na obecním 

pozemku. 
− p. Augustin zjistí do příštího zasedání další informace týkající se majetkové a 

provozní evidence vodovodů a kanalizací.´ 
− projednat koupi pozemku p. č. 409/2 písmeno „a“ o výměře 71 m2 od p. Kubáta, 

Oudoleň a dále pozemku p. č. 388/1 písmeno „b“ a „d“ o výměře 59 m2, pozemku p. č. 
363/5 písmeno „c“ a „e“  o výměře 102 m2 od pí. Ondráčkové, Havlíčkův Brod. Na 
těchto pozemcích jsou postaveny studně vodovodu Olšiny. A dále projednat věcné 
břemeno k těmto pozemkům. 

 
 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Béna Ivo       Milichovská Irena  
    
 
 


