
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 24. dubna 2008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil 
další průběh jednání. 
     Dle listiny přítomných bylo  v úvodu  jednání přítomno 5 členů zastupitelstva obce: p. 
Augustin Václav, p. Stránský Pavel, p. Benc Zdeněk, p. Janáček Milan a Mgr. Zvolánková 
Blanka. 
     Omluveni: 4 
     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: Mgr. Zvolánková Blanka, p. Benc Zdeněk. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh programu zasedání. 
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. 

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr zřízení věcného břemene č. 1/2008 
na pozemcích v k. ú. Oudoleň: p. č. 125/7, 648/142, 643/3, 643/2, 643/4, 134/2 a kat. 
č. (PK) 647, 646, 643/1, 643/2 a na pozemcích v k. ú. Slavětín kat. č. (PK) 166 a 171. 
Obec má záměr zřídit na těchto pozemcích věcné břemeno – podzemní umístění 
stavby vodovodního řádu a zřízení práva chůze a jízdy na pozemky k zajišťování 
provozu, běžné údržby a oprav tohoto zařízení, pro všechny i budoucí vlastníky. 

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr č. 2/2008 prodeje části pozemku p. č. 
648/35 o výměře 544 m2 a pozemku p. č. 648/187 o výměře 20 m2 p. Balážovi. Prodej 
pozemku vychází z usnesení zasedání zastupitelstva č. 1/2008. 

4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje majetku obce č. 3/2008 v k. 
ú. Oudoleň: p. č. st. 60/12 o výměře 598 m2 a p. č. st. 60/13 o výměře 298 m2  
manželům Minaříkovým, z důvodu stavby domu. Cena pozemku činí: 20,- Kč/m2, 
kupující uhradí sepsání kupní smlouvy a zápis smlouvy do katastru, do kupní smlouvy 
bude vloženo věcné břemeno k vodovodnímu řádu. 

5. Zastupitelstvo obce projednalo záměr č. 4/2008 prodeje nebo dlouhodobého pronájmu 
části pozemku p. č. 648/1 o výměře zhruba 90 m2 v k. ú. Oudoleň p. Krištofovi, Brno 
z důvodu zpevnění plochy k umožnění vjezdu motorového vozidla, stavby nájezdního 
mostku nad kanálem a údržby pozemku. Žádost  bude řešena přímo na místě v sobotu 
26. 4. 2008 s p. Krištofem. 

Na další jednání se dostavil člen zastupitelstva p. Ondráček Zdeněk. 
6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Krištofa, Brno, o přemístění sloupu el. vedení 

ze soukromého pozemku p. č. 111 na pozemek p. č. 648/1, zhruba ve vzdálenosti 1,5 
m od plotu směrem k čp. 61. Žádost bude řešena přímo na místě  v sobotu 26. 4. 2008 
s p. Krištofem.  

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr č. 1/2008 koupi části pozemků v k. 
ú. Oudoleň: 
− část pozemku p. č. kat (PK) 382 písmeno „a“ o výměře 71 m2 a část pozemku p. č. 

(PK) 383 písmeno „b“ o výměře 40 m2 od p. Meda Jana,  p. Meda Jiřího a p. Meda 
Josefa. 

− část pozemku p. č. 36/1 písmeno „c“ o výměře 10 m2 od OSBD Havlíčkův Brod. 
Tyto části pozemků jsou zastavěny v rámci projektu: Obnova centra obce. 

8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí manželů Stehnových, Oudoleň o 
opravu cesty za čp. 20 z důvodu znemožnění přístupu na louku a se žádostí p. Plíhala, 
Oudoleň o opravu cesty za čp. 140 a čp. 20. Tyto žádosti budou zaslány na Havl. 
Borovou zemědělskou a.s. Havl. Borová se žádostí o opravu této cesty. 



9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou společnosti Asekol, Praha a REMA 
Systém Praha na poskytnutí sběrného boxu na drobná vyřazená elektrozařízení a 
baterie (mobilní telefony, rychlovarné konvice, holicí strojky a další). Sběrný box je 
určen k vnitřnímu umístění a veškerý servis je pro obce zdarma. Zastupitelstvo obce 
schválilo přijmout tuto nabídku od firmy Asekol Praha.  

10. Pan Augustin Václav seznámil členy zastupitelstva s pozvánkou na valnou hromadu 
Svazku obcí Podoubraví dne 29. 4. 2008 v Nové Vsi u Chotěboře. 

11. Zastupitelstvo obce bylo informováno o schválení dotace z Programu obnovy venkova 
Vysočiny pro rok 2008 ve výši 116 tis. Kč na opravu místní komunikace od čp. 139 
k mostu u čp. 4. 

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zamítnutím žádosti o příspěvek z projektu 
„Oranžové hřiště“. 

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zamítnutím žádosti o dotaci v rámci Programu 
rozvoje venkova z důvodu nedostatku finančních prostředků ke spolufinancování. 

14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi ze schůzky s firmou ODAS Žďár 
nad Sázavou, týkající se bioodpadu. Firma bude stavět biostanici, od roku 2009 bude 
zahájen zkušební provoz. 

15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o dílo se společností Vodní 
zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim v rámci akce: Opatření pro snížení objemové 
aktivity radonu ve veřejném vodovodu Oudoleň. Obsahem smlouvy je zpracování 
pokladů pro získání dotace, zpracování projektové dokumentace a realizace zakázky. 
Zástupce firmy bude pozván na zasedání zastupitelstva dne 26. 6. 2008.  

16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s povinností vypracovat pravidla pro nakládání 
s nebezpečnou chemickou látkou – chlornanem sodným.  

17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předběžným rozpočtem na opravu schodů od 
firmy Topstone. 

Pan Ondráček se omlouvá a odchází ze zasedání. 
18. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost p. Tomana, Oudoleň o povolení 

pokácení stříbrného smrku, obvod kmene ve výšce 130 cm 117 cm na pozemku p. č. 
648/45 z těchto důvodu: strom stíní rodinnému domu a v těsné blízkosti kmene vede 
el. vedení. Zastupitelstvo souhlasí za těchto podmínek: 1. kácení bude provedeno na 
vlastní náklady a na vlastní nebezpečí, 2.  kácení bude předem nahlášeno na ČEZ. 

Na další jednání se dostavil člen zastupitelstva p. Béna Ivo. 
19. Zastupitelstvo obce projednalo program a organizaci akce: Setkání rodáků u 

příležitosti slavnostního předání akce: „Obnova centra obce Oudoleň“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U S N E S E N Í  č.  5/2008 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  24.  4.  2008 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
− navržený program zasedání 
− záměr zřízení věcného břemene č. 1/2008 na pozemcích v k. ú. Oudoleň: p. č. 125/7, 

648/142, 643/3, 643/2, 643/4, 134/2 a kat. č. (PK) 647, 646, 643/1, 643/2 a na 
pozemcích v k. ú. Slavětín kat. č. (PK) 166 a 171. Obec má záměr zřídit na těchto 
pozemcích věcné břemeno – podzemní umístění stavby vodovodního řádu a zřízení 
práva chůze a jízdy na pozemky k zajišťování provozu, běžné údržby a oprav tohoto 
zařízení, pro všechny i budoucí vlastníky. 

− záměr č. 2/2008 prodeje části pozemku p. č. 648/35 o výměře 544 m2 a pozemku p. č. 
648/187 o výměře 20 m2 p. Balážovi. Prodej pozemku vychází z usnesení zasedání 
zastupitelstva č. 1/2008. 

− záměr prodeje majetku obce č. 3/2008 v k. ú. Oudoleň: p. č. st. 60/12 o výměře 598 m2 
a p. č. st. 60/13 o výměře 298 m2 manželům Minaříkovým, z důvodu stavby domu. 
Cena pozemku činí: 20,- Kč/m2, kupující uhradí sepsání kupní smlouvy a zápis 
smlouvy do katastru, do kupní smlouvy bude vloženo věcné břemeno k vodovodnímu 
řádu. 

− záměr č. 1/2008 koupi části pozemků v k. ú. Oudoleň: 
o část pozemku p. č. kat (PK) 382 písmeno „a“ o výměře 71 m2 a část pozemku p. č. 

(PK) 383 písmeno „b“ o výměře 40 m2 od p. Meda Jana, p. Meda Jiřího a p. Meda 
Josefa. 

o část pozemku p. č. 36/1 písmeno „c“ o výměře 10 m2 od OSBD Havlíčkův Brod. 
Tyto části pozemků jsou zastavěny v rámci projektu: Obnova centra obce. 

− přijmout tuto nabídku od firmy Asekol Praha na poskytnutí sběrného boxu na drobná 
vyřazená elektrozařízení a baterie. 

− žádost p. Tomana, Oudoleň o povolení pokácení stříbrného smrku, obvod kmene ve 
výšce 130 cm 117 cm na pozemku p. č. 648/45 z těchto důvodu: strom stíní rodinnému 
domu a je v těsné blízkosti kmene vede el. vedení.  

 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

− odstranit závady  provozní revize plynového zařízení v hasičské klubovně 
− projednat osobně s p. Krištofem v sobotu 26. 4. 2008 záměr č. 4/2008 prodeje nebo 

dlouhodobého pronájmu části pozemku p. č. 648/1 o výměře zhruba 90 m2 v k. ú. 
Oudoleň  

− projednat osobně s p. Krištofem v sobotu 26. 4. 2008 žádost o přemístění sloupu el. 
vedení ze soukromého pozemku p. č. 111 na pozemek p. č. 648/1, zhruba ve 
vzdálenosti 1,5 m od plotu u čp. 13 směrem k čp. 61  

− zaslat žádosti manželů Stehnových, Oudoleň a p. Plíhala, Oudoleň Havl. Borové 
zemědělské a.s., spolu se žádostí o opravu této cesty do konce května 2008. 

 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Mgr. Zvolánková Blanka     p. Benc Zdeněk  
          
 


