
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 29. června 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, pí. Stehnová Vladimíra, pí. 
Milichovská Irena, p. Rosický Miloš, Ondráček Miroslav 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: p. Ondráček Miroslav a pí. Stehnová Vladimíra. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy obecního zastupitelstva a seznámil je s navrženým 
programem zasedání. Obecní zastupitelstvo schválilo navržený program zasedání. 

2. Z důvodu změny trvalého pobytu byl uvolněn mandát člena obecního zastupitelstva p. 
Jonáše Ladislava. Bylo osloveno 5 náhradníků volební strany SNK Za Oudoleň 
krásnější za níž p. Jonáš kandidoval. Všech 5 náhradníků mandát odmítlo. Obecní 
zastupitelstvo bude do konce volebního období pracovat v 8 členném složení. 

3. Obecní zastupitelstvo zvolilo za předsedu kontrolního výboru p. Janáčka Milana. 
4. Obecní zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2005, projednalo se zodpovědným pracovníkem porušení § 17 odst. 6 a § 22 odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění a uložilo dodržování § 17 odst. 6 a § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění v letech následujících. 
Starosta obce zkontroloval dodržení výše uvedeného zákona v letošním roce. Obecní 
zastupitelstvo schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005. 

5. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2005. Obecní 
zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

6. Obecní zastupitelstvo schválilo požádat o dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2006 
Krajský úřad kraje Vysočina. 

7. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové změny č. 2/2006. 
8. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň o příspěvek na 

nákup výškově stavitelných židlí a lavic do jedné třídy, tj. 6 lavic a 12 židlí. 
9. Obecní zastupitelstvo dále projednalo žádost ředitelky Základní školy a Mateřské 

školy Oudoleň o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 ve výši 27.080,78 Kč. 
Obecní zastupitelstvo schválilo použít 20.000,- Kč na nákup výškově stavitelných 
lavic a židlí a částku ve výši 7.080,78 Kč převést na Fond odměn.  

10. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Jednací řád zastupitelstva obce všemi 
hlasy.  

11. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Spisový a skartační plán obce a Spisový a 
skartační řád obce. 

12. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Zprávu o výsledku hospodaření 
dobrovolného svazku obcí za rok 2005  - název dobrovolného svazku obcí Svazek 
obcí Podoubraví. 

13. Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi od firmy Miloslav 
Odvárka, Žďár nad Sázavou -  česká inspekce životního prostředí požaduje třídit 
zvlášť plasty a nápojové kartony. Firma Odvárka tyto odpady třídí po svozu na své 



třídící lince je tedy zbytečné, aby si obce pořizovali ještě zvláštní kontejnery na 
nápojové kartony. Tento argument byl uznán za podmínky, že obec požádá Městský 
úřad Chotěboř o upuštění třídění plastů a nápojových kartonů z důvodu dalšího 
způsobu nakládání. Obecní zastupitelstvo schvaluje a ukládá podat žádost na Městský 
úřad Chotěboř. 

14. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. Ondráčka, Oudoleň  o povolení 
stavebních úprav – výměna střešní krytiny a montáž střešního okna na zadní části 
obytného domu. 

15. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí p. Ondráčka, Oudoleň, o řešení 
problémů vzniklých stavbou nových rodinných domů:  

- neustále vtékání povrchové vody z cesty p. č. 664/1 pod rod. dům, žádám umístit 
podél komunikace svod, který by odváděl povrchovou vodu do kanalizace  

- odvodu vody z bývalé vápenky před rod. domem, přejezdem těžké techniky byla 
porušena, žádám o položení  trubek nových a svodu vody do potoka  

- porušení a vypadání omítky ve sklepě u rod. domu a dále popraskání zdí u domu, 
došlo zřejmě k porušení statiky, žádáme o statické šetření za naší účasti.  

      Tato žádost bude prověřena do příštího zasedání. 
16. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. Kudly, Havlíčkův Brod o 

povolení stavebních úprav u domu v Oudoleni. 
17. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zákonem č. 234/2006 Sb. kterým se mění 

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. 
18. Na základě žádosti Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina byl jim zaslán 

aktuální seznam ohlašoven požárů pro potřeby Krajského operačního střediska HZS 
kraje Vysočina. 

19. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním Pouťové taneční zábavy dne 10. 
6. 2006. Zábavy se zúčastnilo 86 platících a skončila se ziskem 177,- Kč. A to jen díky 
tomu, že nemusíme platit pronájem kulturního domu. 

20. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním škodní pojistné události na ZŠ a 
MŠ Oudoleň a KD Oudoleň v letošním zimě. 

21. Z programu obnovy venkova obec obdržela dotaci na opravu střechy základní školy ve 
výši 127 tis. Kč. V měsíci květnu bylo osloveno 5 firem s termínem podání nabídek do 
15. 6. 2006, do dnešního dne ani jedna firma nepodala nabídku. Z tohoto důvodu 
obecní zastupitelstvo schválilo odmítnutí dotace z programu obnovy venkova na 
opravu střechy základní školy. 

22. Obecní zastupitelstvo projednalo možnou výstavbu chodníků od Jatek k Ševcechům a 
v případě, že silnice uvolní slíbené prostředky a firma se zaváže dodržet dojednanou 
cenu, tak obecní zastupitelstvo schválilo realizaci této akce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  8/2006 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  29.  6.  2006 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

- navržený program zasedání 
- 8 členné složení zastupitelstva obce do komunálních voleb z důvodu neobsazení 

mandátu člena obecního zastupitelstva za p. Jonáše  
- za předsedu kontrolního výboru p. Janáčka Milana  
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 
- závěrečný účet obce za rok 2005. Obecní zastupitelstvo souhlasí s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. 
- požádat o dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2006 Krajský úřad kraje Vysočina. 
- rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Oudoleň za rok 

2005 ve výši 27.080,78 Kč takto: 20.000,- Kč použít na nákup výškově stavitelných 
lavic a židlí a částku ve výši 7.080,78 Kč převést na Fond odměn. 

- Spisový a skartační plán obce a Spisový a skartační řád obce. 
- Jednací řád zastupitelstva obce všemi hlasy.  
- Zprávu o výsledku hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2005  - název 

dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví. 
- podat žádost na Městský úřad Chotěboř o upuštění třídění plastů a nápojových kartonů 

z důvodu dalšího způsobu nakládání 
- žádost p. Ondráčka, Oudoleň  o povolení stavebních úprav – výměna střešní krytiny a 

montáž střešního okna na zadní části obytného domu. 
- žádost p. Kudly, Havlíčkův Brod o povolení stavebních úprav u domu v Oudoleni. 
- odmítnutí dotace z programu obnovy venkova na opravu střechy základní školy 

z důvodu nezájmu oslovených firem. 
- realizaci výstavby chodníků od Jatek k Ševcechům, za podmínek, že silnice uvolní 

slíbené prostředky a firma se zaváže dodržet sjednanou cenu za akci. 
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
- zákon č. 234/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. 
 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
- 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. 
- prověřit do dalšího zasedání žádost p. Ondráčka, Oudoleň o řešení následujících 

problémů: 
- neustále vtékání povrchové vody z cesty p. č. 664/1 pod rod. domem, žádám 

umístit podél komunikace svod, který by odváděl povrchovou vodu do kanalizace  
- odvodu vody z bývalé vápenky před rod. domem, přejezdem těžké techniky byla 

porušena současný odvod vody melioračními trubkami, žádám o položení  trubek 
nových a svodu vody do potoka  

- porušení a vypadání omítky ve sklepě za rod. domem a dále popraskání zdí u 
domu, došlo zřejmě k porušení statiky, žádáme o statické šetření za naší účasti.  

 
Z minulého zasedání trvá: 



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

 
 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Ondráček Miroslav      Stehnová Vladimíra  
       
 
 


