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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 7. 2014
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje přijetí úvěru ve výši 4 mil. Kč a způsob
jeho splácení od České spořitelny a. s. Úvěr bude
čerpán do 31. 12. 2014, začátek splácení od 1. 1.
2015, doba splácení 15 let.
- schvaluje přijetí dotace na základě Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, název akce: Zateplení objektu
čp. 123 a výměna zdroje tepla za nízkoemisní.
- schvaluje přijetí dotace na základě Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, název akce: Zateplení objektu
čp. 131 a výměna zdroje tepla za nízkoemisní.
- schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě nájemní mezi
podílnickými
obcemi Lesního družstva obcí
a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi
ze dne 28. 4. 2011.
- projednalo výběrové řízení na projekt Pořízení
technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání
s odpady - Obec Oudoleň. Zastupitelstvo schvaluje
oslovit 5 firem se žádostí o zaslání cenové
nabídky na tento projekt. Zastupitelstvo schvaluje
hodnotící komisi ve složení: Ivo Béna, Pavel Sláma,
Miloš Rosický, Zdeněk Benc, Blanka Zvolánková.
Náhradníci: Pavel Stránský, Marie Antlová, Václav
Augustin, Josef Křesťan, Dana Zelenková.
- bere na vědomí stav peněžních prostředků
na účtech. K 17. 7. 2014 měla obec na účtech
celkem: 1 978 106,90 Kč, z toho peněžní záruky činí

-

-

464 138,- Kč. Peněžní prostředky obce bez
peněžních záruk činí 1 513 968,90 Kč.
schvaluje přijetí nabídky firmy Radek Svoboda,
Rozsochatec 102, na provedení stavebních prací
a nabídky firmy Kamarád Stanislav, Staré Ransko
10, na provedení nátěru střechy v rámci projektu
Stavební úpravy kaple v Oudoleni. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podepsáním smluv o dílo.
bere na vědomí získání dotace Kraje Vysočina
ve výši 16 252,- Kč
na
projekt
Zálohování
a archivace dat.

Ve dnech 15. – 19. září 2014
se bude na obecním úřadě vybírat vodné.
Vodné činí 17,- Kč/m3.
V případě platby na účet je nutné si nejdříve
zjistit na obecním úřadě (osobně, telefonem
nebo e-mailem) výši vodného.
Číslo

účtu

je:

102703292/0300,variabilní

symbol: 2310+čp. (např. 23102 u čp. 2).

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…

Ve dnech 15. - 19. září 2014
bude probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu

PŘÍJEM VĚCÍ od pondělí 8. září do středy 10. září 2014.
PŘIJÍMÁME: zachovalé dětské oblečení, dětské boty.
NEPŘIJÍMÁME: špinavé, poškozené a velmi obnošené oblečení.
S věcmi na prodej je nutné odevzdat seznam všech jednotlivě rozepsaných kusů s cenami.
VÝDEJ VĚCÍ A TRŽEB od pondělí 22. září do středy 24. září 2014.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 18. září 2014 od 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
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AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU OUDOLEŇ
Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Oudoleň se uskuteční
ve středu 24. 9. 2014 od 16:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Oudoleň.
Návrh změny č. 1 Územního plánu Oudoleň je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě v Oudoleni
a na Městském úřadě v Chotěboři, oddělení územního plánování a GIS, pracoviště Klášterní 267, ve dnech
od 13. 8. 2014 do 1. 10. 2014. Návrh změny č. 1 Územního plánu Oudoleň je rovněž vystaven na stránkách Města
Chotěboř: http://www.chotebor.cz/oudolen/ds-1064/archiv=0&p1=2264
Nejpozději 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit písemné připomínky a vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem písemné námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Písemné námitky proti návrhu změny č. 1 Územního plánu Oudoleň mohou podat pouze vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. K později uplatněným stanoviskům,
námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

INFORMACE OBECNÍ KNIHOVNY
Od 1. září 2014 bude knihovna otevřena opětovně ve středu a v sobotu od 18:00 do 20:00 hodin. Přijďte se
podívat, s novými okny a novým vymalováním knihovna prokoukla. Těším se na viděnou.
Olga Hussliková, knihovnice

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do zastupitelstva obce se budou konat ve dnech 10. – 11. října 2014. V naší obci se bude volit pro volební
období 2014 – 2018 celkem 9 členů zastupitelstva. Pro volby do naší obce byly zaregistrovány kandidátní listiny
těchto volebních stran:
1. SNK - Strana mladých
2. SNK - NEZÁVISLÍ
3. SNK - Za obec krásnější a klidnější.

POBOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ
Město Ždírec nad Doubravou a Svazek obcí Podoubraví pořádají v sobotu 6. září 2014 od 13.00 hodin
na Firearéně (hasičském cvičišti) setkání zastupitelů Svazku obcí Podoubraví - 7. ročník Podoubravského
víceboje. Jedná se o soutěžní setkání tříčlenných družstev zastupitelů obcí Podoubraví. Pro každé družstvo je
připraveno šest disciplín a pro starosty a místostarosty jedna samostatná disciplína.
Je zajištěn jak kulturní, tak hudební program. Celou akci bude k tanci a poslechu doprovázet country muzikou
skupina Jardy Bílka. Pro děti bude připraven skákací hrad. Bohaté občerstvení bude zajištěno po celou dobu trvání
akce.
Přijďte podpořit družstvo oudoleňských zastupitelů.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ

Oznámení Základní školy Oudoleň
Základní škola v Oudoleni oznamuje svým žákům, že zahájení nového školního roku 2014/2015
proběhne v pondělí 1. září 2014 od 7:30 hodin. Všichni žáci si přinesou přezůvky, prvnáčci aktovku,
starší žáci psací potřeby. První den bude vyučování ukončeno v 8:15 hodin.
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA
Už za měsíc nás čekají nové volby, členům volených samospráv měst a obcí končí jejich čtyřleté funkční období.
I za tuto dobu jsem poznal řadu obětavých, pracovitých a schopných starostů, místostarostů a zastupitelů. Mohu
s čistým svědomím konstatovat, že spolupráce v samosprávách na všech úrovních v našem kraji funguje velmi
dobře a rád bych všem jejich členům za tu náročnou práci poděkoval. Volení představitelé v našem kraji
přistupovali ke své práci velmi zodpovědně. Na Vysočině téměř neznáme případy, kdy by například hrozil krach
města či obce kvůli nezodpovědnému hospodaření nebo kdy by docházelo k závažným provozním problémům
ve fungování našich sídel.
Přitom dobře vím, jak je tato práce náročná a často i nevděčná. Zvláště v tom „prvním sledu“ na úřadech měst
a obcí, kam nespokojení občané docházejí často i s nejrůznějšími malichernostmi, s pocitem, že úřad musí vyřešit
i všechny jejich osobní problémy. A pochopitelně podle jejich osobního přání a receptu.
Je to už takový náš český obyčej, že všichni rozumí všemu – hlavně tomu, jak to ti jiní dělají špatně a jak by to
mělo být jinak. Jen převzít tu odpovědnost je ochoten málokdo. Lépe je kritizovat „zpoza buka“. Někdy přemýšlím
o tom, kde se v některých lidech bere to sebevědomí a pohrdání prací jiných bez skutečné znalosti problémů.
Nyní jsem proto chtěl ještě jednou na konci volebního období velmi srdečně poděkovat starostům, místostarostům,
členům rad a zastupitelstev měst a obcí za jejich úsilí v minulém období. Přes obtížnost této práce mnozí jdou
znovu a znovu s kůží na trh. Obzvláště neuvolněným starostům a zastupitelům na malých obcích, kteří se starali
o chod svých vesnic po svém zaměstnání, patří velký dík. Všem voličům ve městech a obcích bych rád popřál, aby
volili za své představitele ty, kteří budou fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro obecný (a obecní) prospěch.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

TJ SOKOL OUDOLEŇ
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Již po dvanácté patřila první srpnová sobota volejbalovému turnaji, který se jako vždy konal na horním hřišti.
V posledních letech se našeho turnaje účastní vysoký počet družstev a ani letos tomu nebylo jinak. O vítězství
bojovalo celkem devět týmů. Počasí nám opět přálo, a tak nic nebránilo celodennímu soupeření o hodnotné ceny
v podobě sudů piva. Ale jak víme, vyhrát může pouze jedno družstvo, a to i přes velkou snahu všech soutěžících.
Nakonec první místo letošního dvanáctého ročníku patřilo družstvu Kasa 5, kapitán Jiří Kryštofek, na druhém místě
se umístilo družstvo PZ, kapitán Vladimír Zvolánek, a na třetím místě družstvo KIBURI, kapitán Tomáš Holub.
Na závěr bych ráda poděkovala rodině Rosických za poskytnutí výborného zázemí, všem pořadatelům
a také sponzorům - Pavlu Slámovi, Ivo Bénovi, Petru Oubrechtovi a firmě Vilém, spol. s r. o. Nemalý dík patří
samozřejmě také hráčům a fanouškům, kteří vytvářeli skvělou atmosféru po celou dobu turnaje.
Děkujeme a těšíme se na příští rok!
Tereza Ondráčková

INFORMACE, INZERCE
TJ Sokol Oudoleň a SDH Oudoleň
opětovně pořádají sportovní klání pro sportovce i nesportovce

Oudoleňský desetiboj
Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie, pro každého, kdo má sportovního ducha,
chce si zasportovat, dokázat, co v něm je, a má touhu vyhrát.
V následujících 10 měsících si každý může vyzkoušet svou kondici v 10 různých disciplínách.
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE!

První kolo začíná v sobotu 20. září 2014 přespolním během.
Startovat se bude na horním hřišti. Prezence závodníků ve 14:00 hodin, startovné 10,- Kč.
Přijďte se zúčastnit a vyhrát!
Nejnižší součet bodů ze sedmi nejlepších disciplín každého závodníka určí vítěze za 10 měsíců.
Oznámení
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy
v Havlíčkově Borové oznamuje svým žákům, že
zahájení nového školního roku 2014/2015 proběhne
v pondělí 1. září 2014 od 7.15 hodin. Všichni žáci si
přinesou přezůvky a psací potřeby. První den bude
vyučování ukončeno v 9.15 hodin.

CVIČENÍ JOGY - 3. POKRAČOVÁNÍ
V pondělí 29. září od 17:30 hodin bude
v zasedací místnosti obecního úřadu začínat
3. pokračování cvičení jógy.
Cvičení je pro radost a zdraví. Přináší pružnost
celého těla, čistou a klidnou mysl. Vezměte
si podložku na cvičení a odhodlání něco pro
sebe udělat.
Těší se Líba.

MUDr. Petr Stránský, gynekologická ambulance
zahajuje od října provoz ve Ždírci nad Doubravou.
Budeme poskytovat odbornou a kvalifikovanou péči ve spojení s příjemným, přátelským prostředím.
Naším cílem je vyšší dostupnost péče a Vaše maximální spokojenost.
V nově zařízených prostorách, vybavených moderními přístroji, včetně ultrazvuku, se o Vás v souladu
s nejnovějšími poznatky lékařské vědy postará náš tým.

Ordinační doba:

Pondělí 14:00 - 18:00 hodin
Čtvrtek 7:30 - 16:00 hodin.

Ostatní dny případně mohu naše pacientky ošetřit v nemocnici v Havlíčkově Brodě.
Najdete nás: Dům s pečovatelskou službou, Nad Řekou 560, Ždírec nad Doubravou.
Služby: Komplexní moderní gynekologicko-porodnická péče.
Možnost objednání: Od začátku září na tel. č. 732 702 207.
Bližší informace: od září také na www.gynstr.cz, na výše uvedeném čísle a na e-mailu: gynstr@seznam.cz.
Těšíme se na Vás.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci září oslaví výročí narození:
Stanislav Sláma, Oudoleň 143
BLAHOPŘEJEME !!!
!!!
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