
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 25. ledna 2007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který 
řídil další průběh jednání. 
     Dle prezentační listiny  bylo  v úvodu  jednání přítomno 7 členů obecního zastupitelstva: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Janáček Milan, Mgr. Zvolánková Blanka, pí. 
Milichovská Irena, Ondráček Zdeněk a p. Benc Zdeněk. 
     Omluveni: 2 
     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. Benc Zdeněk 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. Dalšího jednání se zúčastnil p. Stehno, Oudoleň a p. Holas, Oudoleň se žádostí o 
příspěvek na opravu parkánové zdi u čp. 20. Podmínkou získání finanční dotace na 
zachování a obnovu kulturní památky ve výši 30% od kraje Vysočina na opravu této 
památky je příspěvek od obce ve výši nejméně 20%, tj. 14.853,- Kč. Obecní 
zastupitelstvo hlasovalo a schválilo příspěvek ve výši 20% z celkových nákladů, tj. 
14.853,- Kč na opravu parkánové zdi u čp. 20. Toto bylo schváleno z důvodu, že se 
jedná o kulturní památku v naší obci, kterou prezentujeme na našich fotografiích, jde o 
výjimečný případ. 

3. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním obecního plesu, konaného dne 
30. 12. 2006. 

4. Obecní zastupitelstvo provedlo finanční kontrolu za rok 2006. 
5. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem Tříkrálové sbírky v letošním roce. 
6. P. Augustin seznámil členy obecního zastupitelstva s informacemi, týkající se 

protipovodňového plánu obce. V rámci protipovodňového plánu naší obce obecní 
zastupitelstvo schválilo: 

− požádat Havl. Borovou zemědělskou a. s., v rámci protipovodňového opatření, 
o udržení travního pásu o šířce alespoň 50 m od intravilánu obce a o možnost 
zatravnění alespoň 50 m v lokalitě nad Bencovi, čp. 103 (Urbanovo) 

− sepsat smlouvu s firmou Autodoprava, p. Matějka, Ždírec n/D. o přednostním 
dodání písku v případě potřeby 

− sepsat smlouvu s firmou Havl. Borová zemědělská a. s. o využití její techniky 
při povodních 

− zakoupit elektrocentrálu 
− provádět pravidelnou údržbu a čištění potoka a okolních svahů 
− upozornit obyvatele čp. 128, čp. 87, čp. 110 a čp. 119 na nebezpečí povodně 

z důvodu zatarasení mostu nebo protržení hráze u rybníka. 
7. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi, týkající se krizového řízení, 

uveřejněných ve Zpravodaji kraje Vysočina. 
8. Obecní zastupitelstvo schválilo požádat o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 

2007 na akci: Oprava místní komunikace od čp. 55 k čp. 4 a oprava základu mostu 
před čp. 4. 

9. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 60/18 p. Horákovi. 
Dále obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo koupi pozemku p. č. 177/7 od p. 



Horáka, p. Fleischera, pí.Dvořákové a pí. Homolové. Obecní zastupitelstvo schválilo 
oprávnění starosty dohodnout kupní a prodejní cenu těchto pozemků.  

10. Obecní zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemena právo chůze a jízdy 
k pozemku p. č. 177/7 tak, jak je vyznačeno v geometrickém plánu. 

11. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pí. Kryštofkové Oudoleň o prohrnování 
místní komunikace k čp. 100 před 7.00 hod. ranní, tato žádost bude dle možností 
řešena.  

12. Obecní zastupitelstvo projednalo, zvážilo všechny informace a zamítlo žádost 
Mysliveckého sdružení Oudoleň o prominutí části pronájmu kulturního domu na 
Mysliveckém plese dne 16. 12. 2006.  

13. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s Peticí proti diskriminací obyvatel venkova, 
s peticí budou občané seznámeni v Oudoleňských listech. 

14. Obecní zastupitelstvo projednalo výměnu vodoměru u pí. Svobodové, Oudoleň: pí. 
Svobodovou navštíví zaměstnanec obecního úřadu z důvodu výměny vodoměru na 
náklady pí. Svobodové, pí. Svobodová bude požádána doporučeným dopisem o 
umožnění vstupu do bytu. 

15. Obecní zastupitelstvo schválilo pořádání pouťové taneční zábavy dne 9. 6. 2007 a 
obecního plesu dne 29. 12. 2007. 

16. Obecní zastupitelstvo schválilo pozvat na příští zasedání obecního zastupitelstva 
ředitelku školy Mgr. Losenickou Dagmar. 

17. Obecní zastupitelstvo projednalo stížnosti a obavy občanů na volně pobíhajícího psa p. 
Benáka, Oudoleň 135, bude požádáno o řešení této situace. 

18. Obecní zastupitelstvo plánuje v letošním roce uskutečnit: 
− Vítání občánků 
− Posezení s důchodci 
− Posezení s mládeží. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U S N E S E N Í  č.  1/2007 
 

z jednání obecního zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  25.  1.  2007 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

− navržený program zasedání 
− příspěvek ve výši 20% z celkových nákladů, tj. 14.853,- Kč na opravu parkánové zdi u 
čp. 20. 

− v rámci protipovodňového plánu: 
o požádat Havl. Borovou zemědělskou a. s., v rámci protipovodňového opatření, 

o udržení travního pásu o šířce alespoň 50 m od intravilánu obce a o možnost 
zatravnění alespoň 50 m v lokalitě nad Bencovi, čp. 103 (Urbanovo) 

o sepsat smlouvu s firmou Autodoprava, p. Matějka, Ždírec n/D. o přednostním 
dodání písku v případě potřeby 

o sepsat smlouvu s firmou Havl. Borová zemědělská a. s. o využití její techniky 
při povodních 

o zakoupit elektrocentrálu 
o provádět pravidelnou údržbu a čištění potoka a okolních svahů 
o upozornit obyvatele čp. 128, čp. 87, čp. 110 a čp. 119 na nebezpečí povodně 

z důvodu zatarasení mostu nebo protržení hráze u rybníka. 
− požádat o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2007 na akci: Oprava místní 

komunikace od čp. 55 a oprava základu mostu před čp. 4. 
− prodej pozemku p. č. 60/18 p. Horákovi. 
− koupi pozemku p. č. 177/7 od p. Horáka, p.Fleischera, pí. Dvořákové a pí. Homolové. 
− oprávnění starosty dohodnout kupní a prodejní cenu těchto pozemků.  
− zřízení věcného břemena právo chůze a jízdy k pozemku p. č. 177/7 tak, jak je 

vyznačeno v geometrickém plánu. 
− pořádání Obecního plesu dne 29. 12. 2007 a pouťové taneční zábavy dne 9. 6. 2007. 
− pozvat na příští zasedání obecního zastupitelstva ředitelku školy Mgr. Losenickou 

Dagmar. 
 
Obecní zastupitelstvo neschválilo: 

− žádost Mysliveckého sdružení Oudoleň o prominutí části pronájmu kulturního domu 
na Mysliveckém plese dne 16. 12. 2006.  

 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

− zjistit bližší informace o připojení obce k Metropolitní síti. 
 
Z minulého zasedání trvá: 

- p. Antlovi J. a pí. Antlové Z. opravit plot sousedící s mateřskou a základní školou.  
- p. Ondráčkovi přinést vzorník osvětlení. 

 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Benc Zdeněk       Milichovská Irena 


