
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
 

dne 22. ledna  2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Augustin Václav, který řídil 
další průběh jednání. 
     Dle  listiny  přítomných  bylo  v úvodu  jednání  přítomno 6  členů   zastupitelstva  obce:  
p.  Augustin  Václav,  p. Stránský Pavel, p. Béna  Ivo,  p. Benc  Zdeněk,  pí Milichovská Irena 
a  Mgr. Zvolánková Blanka. 
     Omluveni: 3 
     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: pí. Milichovská Irena a Mgr. Zvolánková Blanka. 
 
Program jednání: 

1. P. Augustin přivítal členy zastupitelstva obce a předložil návrh programu zasedání. 
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

2. Zastupitelstvo obce schválilo žádost firmy PROFI – ELRO s. r. o. Pardubice o 
pokácení 1 ks jasanu ztepilého, 1 ks břízy bradavičnaté a 1 ks lípy srdčité na pozemku 
p. č. 160/1 v k. ú. Oudoleň. Stromy se nalézají v ochranném pásmu vedení 110 kW.  
Kácení bude provedeno na vlastní nebezpečí v době vegetačního klidu, tj. do 31. 3. 
2009, a na vlastní náklady. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

3. Zastupitelstvo obce schvaluje požádat firmu PROFI – ELRO s. r. o. Pardubice o 
příspěvek na tombolu na obecní ples ve výši 10 000,- Kč. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

4. Zastupitelstvo obce schválilo žádost pí. Pátkové a pí. Bencové o pokácení l ks lípy na 
pozemku p. č. 648/60. Lípa svým náklonem ohrožuje jejich a sousedův dům, hrozí 
nebezpečí pádu. Kácení bude provedeno na vlastní náklady v době vegetačního klidu, 
tj. do 31. 3. 2009, a na vlastní nebezpečí. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

Dalšího jednání se zúčastnil p. Janáček Milan. 
5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 

Vysočiny pro rok 2009 na akci: Oprava místní komunikace na pozemcích p. č. 648/50,  
648/45, 648/108, 778/1, 728/1 a 749/3. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. J. P., Oudoleň o povolení pokácení břízy na 
pozemku p. č. 67/3. Bříza je ve spodní části kmene bez kůry a usychá. Žádost bude 
prošetřena a bude řešena na příštím zasedání. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh Smlouvy o dílo s firmou 
BIOANALYTIKA CZ s. r. o., Chrudim za předpokladu, že cena uvedená v příloze 
této smlouvy je konečná a nebude navyšována o další náklady (cestovné apod.). 
Předmětem smlouvy je provádění odběrů a analýz pitných vod z veřejného vodovodu 
v obci Oudoleň.  Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Oznámením o zahájení řízení o omezení a 
zákazu činnosti a Usnesením o určení lhůty k oznámení stanovisek. Česká inspekce 
životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod na základě anonymního 
upozornění zahájila správní řízení s p. Zdražilem, Oudoleň, týkající se žádosti o 
pokácení lípy u čp. 19. Inspekce požádala Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, 
středisko Havlíčkův Brod o vypracování odborného posouzení uvedené dřeviny. 

9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi firmy EKO-KOM a. s. Praha, 
týkající se změn v sazbách odměn za svoz tříděného odpadu. 

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací Policie ČR k realizaci a využití 
institutu „VEŘEJNÁ   SLUŽBA“.  



11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyjádřením Ministerstva obrany, Odboru pro 
nakládání s nepotřebným majetkem MO, Praha k žádosti obce o bezúplatný převod 
hasičské techniky – automobilu. V současné době není hasičská technika, o níž 
žádáme, vyřazena k užívání  a požadavky žadatelů několikanásobně převažují nabídku 
techniky.  

12. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pořadatelek Dětského karnevalu dne 
14. 2. 2009 o propagační předměty.  Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

13. Zastupitelstvo obce projednalo žádost J. a M. Minaříkových, Havlíčkův Brod o zřízení 
vodovodní přípojky k pozemkům p. č. 60/12 a 60/13. Zastupitelstvo obce žádost 
schválilo při splnění podmínky předložení stavebního povolení ke stavbě rodinného 
domu na pozemku p. č. 60/12 a 60/13. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

14. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost firmy SLÁMA - SKLAD 
OUDOLEŇ, Oudoleň o souhlas s udělením výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb. o 
přesahu požárně nebezpečného prostoru stavby „PŘÍSTAVBA SKLADU OBALŮ“ na 
pozemku p. č. 648/46 v k. ú. Oudoleň. 

15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s upozorněním na neposlušnost a zákeřnost psa 
majitelky paní T., dle upozornění došlo k opětovnému napadení a pokousání jiného 
psa na soukromém pozemku, pes je těžko zvladatelný a pohybuje se mimo klec bez 
košíku.  Na tuto skutečnost bude pí. T. upozorněna a v případě dalšího porušení 
vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů bude toto řešeno přestupkovou komisí. Toto 
se týká i ostatních majitelů volně pobíhajících psů v obci. 

16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zahájením řízení o komplexních pozemkových 
úpravách v k. ú. Havlíčkova Borová, důvodem k zahájení řízení je nutnost řešit 
protierozní opatření k zajištění ekologické stability krajiny. 

17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jednáním Krajské správy a údržby silnic 
Havlíčkův Brod, týkajícího se protipovodňových opatření nad obcí u plynové 
regulační stanice. 

18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanoviskem Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost, Praha, čj.: SÚJB/OPZ/958/2009 k vodovodu Olšiny – z hlediska radiační 
ochrany může být voda z vodovodu Olšiny, přestože je překročená směrná hodnota 
objemové aktivity radonu, dodávána k veřejnému zásobování pitnou vodou bez 
omezení.  

19. Zastupitelstvo obce schválilo plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací  - 
výhled do roku 2018. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

20. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem tříkrálové sbírky. 
21. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyúčtováním obecního plesu. 
22. Zastupitelstvo obce projednalo Oznámení posuzování vlivů na životní prostředí – 

zahájení zjišťovacího řízení záměru „Větrný park Jitkov“. Zastupitelstvo obce 
doporučuje posuzovat záměr dále dle zákona č. 100/2001 Sb. Obecní zastupitelstvo 
sdílí k tomuto oznámení tento názor: 
− větrné elektrárny výrazně naruší krajinný ráz oblasti, který je chráněn dle zákona 
č. 114/1992 Sb. 

− viditelnost větrných elektráren naruší vertikální měřítko krajiny 
− větrné elektrárny se stanou negativní dominantou krajiny na úkor jiných dominant 
v okolí.  
Hlasování: pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0. 

23. Porovnání výše nákladů ostatních kulturních zařízení v okolí dle našich zjištění: 
− Havlíčkova Borová: kapacita 350, pronájem včetně topení 15.000,- Kč + 

spotřebovaná el. energie + poplatek za pronájem před a po akci (150,- Kč/hod.) 
− Chotěboř – Na Zámku – kapacita 500, nájem 10.000,- Kč (zisk pro pořadatele 

pouze ze vstupného a případně z tomboly) 
− Chotěboř – Sokolovna – nájem 5 800,- Kč s topením, 3 800,- Kč bez topení + 

kompletní úklid 
− Oudoleň – kapacita 500, nájem s topením 11 400,- Kč, bez topení 10 360,- Kč.  



24. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny za pronájem kulturního domu o položku 
za topení. Cena za pronájem činí: 

− cizí pořadatel – pronájem s topením – cena 15 000,- Kč 
− místní složka  - pronájem s topením – cena 7 500,- Kč.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U S N E S E N Í   č.  1/2009 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň 
ze dne 22. 1. 2009 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

− navržený program zasedání. 
− žádost o pokácení 1 ks jasanu ztepilého, 1 ks břízy bradavičnaté a 1 ks lípy srdčité na 

pozemku p. č. 160/1 v k. ú. Oudoleň. Stromy se nalézají v ochranném pásmu vedení 
110 kW.  Kácení bude provedeno na vlastní nebezpečí v době vegetačního klidu, tj. do 
31. 3. 2009, a na vlastní náklady.  

− požádat firmu PROFI – ELRO s. r. o. Pardubice o příspěvek na tombolu na obecní 
ples ve výši 10 000,- Kč. 

− žádost pí. Pátkové a pí. Bencové o pokácení l ks lípy na pozemku p. č. 648/60. Lípa 
svým náklonem ohrožuje jejich a sousedův dům, hrozí nebezpečí pádu. Kácení bude 
provedeno na vlastní náklady v době vegetačního klidu, tj. do 31. 3. 2009, a na vlastní 
nebezpečí. 

− žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009 na akci: Oprava 
místní komunikace na pozemcích p. č. 648/50,  648/45, 648/108, 778/1, 728/1 a 749/3. 

− návrh Smlouvy o dílo s firmou BIOANALYTIKA CZ s. r. o., Chrudim za 
předpokladu, že cena uvedená v příloze této smlouvy je konečná a nebude navyšována 
o další náklady (cestovné apod.). Předmětem smlouvy je provádění odběrů a analýz 
pitných vod z veřejného vodovodu v obci Oudoleň.  

− žádost J. a M. Minaříkových, Havlíčkův Brod, o povolení zřízení vodovodní přípojky, 
za podmínky, že předloží na obecní úřad stavební povolení ke stavbě rodinného domu 
na pozemku p. č. 60/12 a 60/13.  

− žádost firmy SLÁMA-SKLAD OUDOLEŇ, Oudoleň o souhlas s udělením výjimky 
z vyhlášky č. 137/1998 Sb. o přesahu požárně nebezpečného prostoru stavby 
„PŘÍSTAVBA SKLADU OBALŮ“ na pozemku p. č. 648/46 v k. ú. Oudoleň. 

− žádost pořadatelek Dětského karnevalu dne 14. 2. 2008 o propagační předměty.   
− plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací  - výhled do roku 2018. 
− navýšení ceny za pronájem kulturního domu o položku za topení. Cena za pronájem 
činí: 

− cizí pořadatel – pronájem s topením – cena 15 000,- Kč 
− místní složka  - pronájem s topením – cena 7 500,- Kč.  

 
Zastupitelstvo obce projednalo: 

− Oznámení posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru 
„V ětrný park Jitkov“. Zastupitelstvo obce doporučuje posuzovat záměr dále dle 
zákona č. 100/2001 Sb. Obecní zastupitelstvo sdílí k tomuto oznámení tento názor: 
− větrné elektrárny výrazně naruší krajinný ráz oblasti, který je chráněn dle zákona 
č. 114/1992 Sb. 

− viditelnost větrných elektráren naruší vertikální měřítko krajiny 
− větrné elektrárny se stanou negativní dominantou krajiny na úkor jiných dominant 
v okolí.  

 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

− prošetřit žádost p. P. J., Oudoleň o povolení pokácení břízy na pozemku p. č. 67/3. 
Bříza je ve spodní části kmene bez kůry a usychá.  

 
 



Zapisovatel:       Starosta obce:    
pí Zelenková Dana      Augustin Václav 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
pí Milichovská Irena               Mgr. Zvolánková Blanka 
            
   
 
 


