
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 23. října  2008 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil 
další průběh jednání. 
     Dle  listiny  přítomných  bylo  v úvodu  jednání  přítomno 7  členů    zastupitelstva  obce: 
p.  Augustin  Václav,  p. Stránský  Pavel,  p. Béna  Ivo,  p. Benc  Zdeněk,  p. Janáček Milan, 
pí Milichovská Irena a Mgr. Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: 2 
     Zasedání bylo schopno se usnášet. 
     Jednání bylo řízeno, dle předem schváleného řádu a programu. 
     Zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována pí Zvolánková Blanka, ověřovateli 
zápisu byli jmenováni: pí Milichovská Irena a p. Janáček Milan. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh programu zasedání. 
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. Hlasování: pro: 7, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Pertla, Oudoleň č. evid. 207, o pronájem 
obecního rybníku (Bahňák). Rybník nebude pronajímán, bude do něj zakoupena 
násada kaprů. P. Petrl bude upřednostněn v případě budoucího pronájmu obecního 
rybníka. 

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o pronájem nebytových prostor 
(pohostinství) na dobu neurčitou firmě AUVICO s. r. o. Havlíčkův Brod. Hlasování: 
pro: 7, proti: 0 zdržel se: 0. 

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Oznámením o konání společného jednání 
k návrhu územního plánu Oudoleň a výzvou k uplatnění stanovisek a připomínek dne 
6. 11. 2008 na Městském úřadě v Chotěboři. 

5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s finanční situací naší obce, projednalo a 
schválilo požádat o půjčku ve výši 300 tis. Kč Městys Havlíčkova Borová. Hlasování: 
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Dalšího jednání se zúčastnil p. Křesťan Josef. 
6. Zastupitelstvo obce schválilo záměr č. 4/2008 o prodeji části pozemku p. č. 648/189 o 

výměře 423 m2, ostatní plocha p. Krištofovi, Brno. Cena za 1 m2 činí  10,- Kč, 
Kupující hradí sepsání smlouvy a poplatky spojené se zápisem smlouvy do katastru. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

7. Zastupitelstvo obce schválilo požární hlídku na taneční zábavě dne 25. 10. 2008 ve 
složení: p. Janáček Milan a p. Křesťan Josef. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

8. Zastupitelstvo obce pověřilo finanční výbor provést kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ 
Oudoleň v termínu do 30. 11. 2008. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

9. Zastupitelstvo obce projednalo na základě Protokolu o kontrolním zjištění  České 
inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod nutnost osazení rezervoáru v Březině 
vodoměrem  Na tuto skutečnost bude upozorněna firma Vodní zdroje Ekomonitor s. r. 
o. Chrudim. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

10. Zastupitelstvo obce projednalo možnosti celoročního využívání zimního stadionu, 
přivítá návrhy a názory občanů obce.  

11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s reakcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
Havlíčkův Brod na žádost obce o zřízení propustí nad obcí. Po ustanovení 
zastupitelstva kraje bude požádáno o projednání žádosti kraj Vysočina. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

Dalšího jednání se zúčastnil p. Ondráček Zdeněk. 



12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Zeměměřického úřadu Pardubice o 
kontrolu geografického názvosloví. Zastupitelstvo obce schválilo úpravu názvosloví 
následovně: 
− původní název:  nový název: 
− Na Nivách  Stránskův kopec 
− Humna   --------------      
− Od Zelené louky   Tonarův kopec 
− Od Silnice   Dymák 
− Jitkovská příčná cesta Příčná cesta. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

13. Zastupitelstvo obce projednalo organizaci obecního plesu. 
14. Zastupitelstvo obce schválilo kontaktovat Pečovatelskou službu Chotěboř z důvodu 

zajištění obědů pro p. J., Oudoleň. 
15. Zastupitelstvo obce schválilo obnovení tradice Vítání občanků. Vítání občánků se 

bude konat v sobotu 29. 11. 2008 ve 14:00 hodin v kulturním domě. Zajistí pí 
Zvolánková.  

16. Zastupitelstvo obce schválilo konání brigády na pletí záhonů okolo KD v úterý 28. 10. 
od 14:00 hodin, Brigáda bude vyhlášena, sebou motyčky a kbelík.  

17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. Zdražila V., Oudoleň o pokácení 1 
ks lípy za čp. 19 z těchto důvodů: vyhnilý vnitřek, nebezpečí pádu na stodolu. Žádost 
bude projednána na příštím zasedání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č.  12/2008 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze  dne  23. 10 2008 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání. 
− žádost o pronájem nebytových prostor (pohostinství) na dobu neurčitou firmě 

AUVICO s. r. o. Havlíčkův Brod. 
− požádat o půjčku ve výši 300 tis. Kč  Městys Havlíčkova Borová. 
− záměr č. 4/2008 o prodeji části pozemku p. č. 648/189 o výměře 423 m2, ostatní 

plocha p. Krištofovi, Brno. Cena za 1 m2 činí  10,- Kč, Kupující hradí sepsání smlouvy 
a poplatky spojené se zápisem smlouvy do katastru. 

− požární  hlídku  na taneční zábavě  dne 25.  10.  2008  ve  složení: p.  Janáček  Milan a 
p. Křesťan Josef. 

− pověřit  finanční  výbor  provést  kontrolu  hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň v termínu 
do 30. 11. 2008. 

− na základě žádosti Zeměměřického úřadu Pardubice úpravu názvosloví následovně: 
− původní název:  nový název: 
− Na Nivách  Stránský kopec 
− Humna   --------------      
− Od Zelené louky   Tonarův kopec 
− Od Silnice   Dymák 
− Jitkovská příčná cesta Příčná cesta. 

− kontaktovat Pečovatelskou službu Chotěboř z důvodu zajištění obědů pro p. J., 
Oudoleň. 

− obnovení tradice Vítání občanků. Vítání občánků se bude konat v sobotu 29. 11. 2008 
ve 14:00 hodin v kulturním domě.  

− konání brigády na pletí záhonů okolo KD v úterý 28. 10. od 14:00 hodin. 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
- projednat žádost p. Zdražila V., Oudoleň 142 o pokácení 1 ks lípy za čp. 19.  
- upozornit Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o. Chrudim na nutnost osazení rezervoáru 

v Březině vodoměrem   
- požádat o projednání žádosti obce o zřízení propustí nad obcí kraj Vysočina.  
- pí Zvolánkové zajistit Vítání občánků. 
- vyhlásit brigádu na pletí záhonů okolo KD v úterý 28. 10. 2008. 
- zajistit organizaci obecního plesu. 
 

 
Zapisovatel:       Starosta obce:    
Mgr. Zvolánková Blanka     Augustin Václav 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
p. Janáček Milan      pí. Milichovská Irena  
            
  


