
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 22. února 2007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     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. Béna Ivo, p. Křesťan Josef, p. Janáček Milan, Mgr. Zvolánková Blanka, 
pí. Milichovská Irena, Ondráček Zdeněk 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. Křesťan Josef a  Mgr. Zvolánková Blanka. 
 
Program jednání: 

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

2. Zasedání obecního zastupitelstva se zúčastnila ředitelka ZŠ a MŠ Oudoleň pí. 
Losenická Dagmar. Seznámila obecní zastupitelstvo s výhledem počtu žáků pro další 
školní roky, v případě jednotřídky (1.-3. ročník) pro školní rok 2007-2008 a 
dvoutřídky pro další školní roky. Obecní zastupitelstvo schválilo jednotřídku pro 
školní rok 2007-2008. Dále bylo obecní zastupitelstvo seznámeno s vyúčtováním 
příjmů a výdajů roku 2006.  

3. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi Mgr. Otto Hájka, ředitele ZŠ  
Havlíčkova Borová, týkající se finančních nákladů na plavecký výcvik, pronájem 
bazénu a nákladů na dopravu pro dítě z mateřské školy. V letošním školním roce má 
zájem 5 dětí z naší mateřské školy se také zúčastnit plaveckého výcviku. Obecní 
zastupitelstvo schválilo příspěvek na výuku plavání ve výši 200,- Kč na dítě.  

4. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem firmy TES Chotěboř na rekonstrukci 
školní kuchyně, další jednání s firmou TES bude v pondělí 26. 2. 2007. Obecní 
zastupitelstvo schválilo rekonstrukci školní kuchyně v letošním roce. 

5. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s pracovním návrhem zadání územního plánu 
obce Oudoleň. Obecní zastupitelstvo v souvislosti s účinností nového stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., s odkazem na §53 odst. 1 určuje zastupitele obce p. Augustina 
Václava  pro spolupráci při pořizování návrhu územního plánu obce Oudoleň. 

6. Pan Augustin seznámil členy obecního zastupitelstvo s informacemi, týkající se 
připojení naší obce na Metropolitní síť, v současné době závaznou přihlášku podávat 
obec nebude. 

7. Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Elektroslužby spol. s.r.o. Havlíčkův 
Brod na akci: Prodloužení veřejného osvětlení. Obecní zastupitelstvo schválilo 
přijmout nabídku firmy Elektroslužby spol. s.r.o. Havlíčkův Brod na akci: Prodloužení 
veřejného osvětlení k čp. 103 a k čp. 98. 

8. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek na činnost Centra pro 
zdravotně postižené kraje Vysočina – pracoviště Havlíčkův Brod. Obecní 
zastupitelstvo tuto žádost neschválilo. 

9. Obecní zastupitelstvo schválilo požární hlídku dne 17. 3. 2007 ve složení: p. Augustin 
Václav a p. Stránský Pavel. 

10. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2007 – Pro schvalování 
hospodářských operací a oběh účetních dokladů. 



11. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. Janáčka a pí. Janáčkové, 
Oudoleň o pokácení  1 ks javoru, obvod kmene ve 130 cm výšce je 230 cm, z těchto 
důvodů: padající proschlé větve působí škodu na střeše domu a hrozí i úrazy. 

12. Obecní zastupitelstvo projednalo 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.  Žádost prověří p. Benc, bude projednána na příštím zasedání. 

13. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí p. Slámy a pí. Slámové, bytem 
Ždírec n/D. o prodej pozemku p. č. 88. Záměr prodeje bude zveřejněn na obecní 
nástěnce a bude projednán na příštím zasedání obecního zastupitelstva. 

14. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Rázla, Oudoleň o pokácení 2 ks stromů u 
potoka. Žádost prověří p. Benc, bude řešena na příštím zasedání. 

15. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční požadavek Sboru dobrovolných 
hasičů v Oudoleni pro 2007: nákup 2 ks hasičských stejnokrojů (asi 8 tis. Kč) a nákup 
osvětlení (2 ks zářivek a 1 ks halogenového světla) do hasičské zbrojnice. 

16. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi hejtmana kraje Vysočina. 
17. Obecní zastupitelstvo projednalo záměr 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. Obecní zastupitelstvo projednalo záměr věcného břemena k těmto pozemkům. 

18. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Benáka, Oudoleň o obnovení části bývalé 
cesty „Medova“ z důvodu vjezdu a výjezdu zemědělské techniky na pole, které 
obhospodařuje. Bude prověřeno a řešeno na příštím zasedání. 

19. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s pozvánkou na krajské setkání v Kraji 
Vysočina dne 7. 3. 2007, zúčastní se p. Augustin Václav.   

20. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh p. Zdražila na prodej pozemku pod požární 
nádrží. Bude řešeno na příštím zasedání. 

21. Obecní zastupitelstvo schválilo úhradu pohledávky ležící v k. ú. Slavětín na pozemku 
číslo katastrální (PK) 177 a pozemcích parcelní číslo 178/2 a 178/3 pro Marii 
Horákovou, provdanou Fleischerovou, z Odevzdací listiny čj.: D 167/45  sepsané 
Okresním soudem v Chotěboři  ze dne 6. 11. 1945.  

22. Ruší se bod, kterým se ukládá p. Ondráčkovi přinést vzorník osvětlení. Osvětlení 
v knihovně bylo zakoupeno a nainstalováno. 

23. Obecní zastupitelstvo schválilo vyškrtnout ze zápisu – z minulého zasedání trvá, bod: 
obecní zastupitelstvo ukládá p. Antlovi J. a pí. Antlové Z. opravit plot sousedící s 
mateřskou a základní školou. 

24. Obecní zastupitelstvo schválilo požádat Českou poštu o instalaci stojanu na kolo u 
místní pošty. 

25. Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč na Dětský karneval dne 
17. 3. 2007. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



U S N E S E N Í  č.  2/2007 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  22.  2.  2007 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− jednotřídku pro školní rok 2007-2008 
− příspěvek na výuku plavání ve výši 200,- Kč na dítě 
− rekonstrukci školní kuchyně v letošním roce 
− v souvislosti s účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., s odkazem na § 

53 odst. 1 zastupitele obce p. Augustina Václava pro spolupráci při pořizování návrhu 
územní plánu obce Oudoleň 

− přijmout nabídku firmy Elektroslužby spol. s.r.o. Havlíčkův Brod na realizaci akce: 
Prodloužení veřejné osvětlení k čp. 103 a k čp. 98. 

− požární hlídku dne 17. 3. 2007 ve složení: p. Augustin Václav a p. Stránský Pavel. 
− Směrnici č. 1/2007 – Pro schvalování hospodářských operací a oběh účetních dokladů. 
− žádost p. Janáčka a pí. Janáčkové, Oudoleň, o pokácení  1 ks javoru, obvod kmene ve 

130 cm výšce je 230 cm. 
− finanční požadavek Sboru dobrovolných hasičů v Oudoleni pro 2007: nákup 2 ks 

hasičských stejnokrojů (asi 8 tis. Kč) a nákup osvětlení (2 ks zářivek a 1 ks 
halogenového světla) do hasičské zbrojnice. 

− úhradu pohledávky ležící v k. ú. Slavětín na pozemku číslo katastrální (PK) 177 a 
pozemcích parcelní číslo 178/2 a 178/3 pro Marii Horákovou, provdanou 
Fleischerovou, z Odevzdací listiny čj.: D 167/45  sepsané Okresním soudem 
v Chotěboři  ze dne 6. 11. 1945.  

− vyškrtnout ze zápisu – z minulého zasedání trvá, bod: obecní zastupitelstvo ukládá p. 
Antlovi J. a pí. Antlové Z. opravit plot sousedící s mateřskou a základní školou. 

− požádat Českou poštu o instalaci stojanu na kolo u místní pošty. 
− příspěvek ve výši 1.000,- Kč na Dětský karneval dne 17. 3. 2007. 

 
Obecní zastupitelstvo neschválilo: 

− žádost o finanční příspěvek na činnost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina 
– pracoviště Havlíčkův Brod. Obecní zastupitelstvo tuto žádost neschválilo. 

 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

− zakoupit elektrocentrálu – zajistí p. Stránský 
− projednat na příštím zasedání žádost p. Tomka, Oudoleň o pokácení 1 ks javoru 

(prověří p. Benc) 
− projednat na příštím zasedání žádost p. Rázla, Oudoleň o pokácení 2 ks stromu 

(prověří p. Benc) 
− projednat na příštím zasedání žádost p. Slámy a pí. Slámové, bytem Ždírec n/D. o 

prodej pozemku p. č. 88.  
− projednat na příštím zasedání žádost p. Benáka, Oudoleň o obnovení části bývalé cesty 

„Medova“ z důvodu vjezdu a výjezdu zemědělské techniky na pole, které 
obhospodařuje.  

− projednat návrh p. Zdražila na prodej pozemku pod požární nádrží.  
 
 



Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Křesťan Josef       Mgr. Zvolánková Blanka 
     
 


