
 - 1 -

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 23. 11. 2010 

        Zastupitelstvo obce Oudoleň všechny srdečně zve na 
 

            V Í T Á N Í    O B Č Á N K ŮV Í T Á N Í    O B Č Á N K ŮV Í T Á N Í    O B Č Á N K ŮV Í T Á N Í    O B Č Á N K Ů        
 

            vvvv    sobotu 11. prosince 2010 od 14:00 hodinsobotu 11. prosince 2010 od 14:00 hodinsobotu 11. prosince 2010 od 14:00 hodinsobotu 11. prosince 2010 od 14:00 hodin    

     v I. patře kulturního domu. 
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Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje doplnění programu  
- bylo     seznámeno     a    podepsalo    Informace 

o povinnosti mlčenlivosti neuvolněného člena 
zastupitelstva obce 

- zřizuje požární, školský, vodohospodářský, 
kulturní a stavební výbor. Všechny výbory budou 
tříčlenné 

- volí předsedu požárního výboru: Pavla Slámu  
- volí předsedu školského výboru: Josefa Křesťana  
- volí předsedu vodohospodářského výboru: 

Zdeňka Bence  
- volí předsedu kulturního výboru: Miloše 

Rosického  
- volí předsedu stavebního výboru: Pavla 

Stránského  
- stanoví odměnu neuvolněným členům 

zastupitelstva, kteří současně vykonávají funkci 
předsedy výboru požárního, školského, 
vodohospodářského, kulturního a stavebního ode 
dne 23. 11. 2010  

- volí členy kontrolního výboru:  Olgu  Husslikovou 
a Ing. Miroslava Ondráčka 

- volí   členy   požárního   výboru:    Radka    Antla 
a Pavla Rosického 

- volí  členy  školského  výboru:  Jaromíra  Belatku 
a Šárku Bencovou 

- volí členy vodohospodářského výboru: Františka 
Rosického a Michala Blažka  

- volí   členy   kulturního   výboru:   Evu   Rosickou 
a Vladimíra Zvolánka 

- volí  členy  stavebního  výboru: Milana   Janáčka 
a Petra Zvolánka 

- vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, 

kterou   se   stanovují  pravidla  pro  pohyb  psů 
na veřejném prostranství v obci Oudoleň 

- volí členy finančního výboru: Mgr. Dagmar 
Ondráčkovou a Víta Zvolánka 

- schvaluje    SDH    Oudoleň   odpuštění   platby 
za pronájem kulturního domu při posvícenské 
taneční zábavě 

- bylo seznámeno se zamítavým stanoviskem 
dopravního inspektorátu k žádosti o umístění 
dopravního značení zakazujícího průjezd obcí 
Oudoleň nákladním vozidlům nad 12 tun  

- bylo   seznámeno   se   stanoviskem   k    žádosti 
o prodloužení spoje č. 3 linky 600300 na obsluhu 
zastávek    Oudoleň,    dolní    a  Oudoleň,   váha 
a neschvaluje požádat příslušné obce z úseku 
Chotěboř - Jitkov o vyjádření k tomuto 
prodloužení spoje  

- povoluje cvičení – florbal v kulturním domě dle 
předloženého harmonogramu za podmínky, že 
toto cvičení bude probíhat v rámci organizace TJ 
Sokol Oudoleň a vždy poslední den v týdnu, kdy 
bude cvičení, bude zajištěno setření sálu 
kulturního domu 

- povoluje  uspořádání  florbalového  turnaje dne 
18. 12. 2010 v kulturním domě. Zároveň povoluje 
vstup na balkon během turnaje a vstup na sál 
krajními dveřmi vpravo 

- schvaluje rozpočtové změny č. 5/2010 
- projednalo návrh rozpočtu na rok 2011, návrh 

rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce 
- projednalo rozpočtový výhled na období 2012 – 

2014, rozpočtový výhled bude vyvěšen na úřední 
desce 

             Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu, 
                 nastavte tvář – ten dotek má něhu. 

                 Vyloudí úsměv a ustoupí zlost, 
               tak přejem všem lidem, ať vloček je dost. 

                Vánoce bílé a čisté jak sníh, 
                v životě radost, lásku a smích. 

Mikulášská besídka 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE...  

Místní pohostinství v Kulturním domě v Oudoleni všechny srdečně na 
SILVESTR S HARMONIKOU 

v pátek 31. 12. 2010 od 20:00 hodin. 
K poslechu bude hrát p. Jan Frühbauer. 

 

- schvaluje směrnici: Oběh účetních dokladů 
Obecního úřadu Oudoleň 

- schvaluje pověřit Václava Augustina k provedení 
kontroly  účetnictví  příspěvkové  organizace  ZŠ 
a MŠ   Oudoleň   za   období   od   1.  11.  2009 
do 31. 10. 2010 v termínu do 16. 12. 2010 

- projednalo stanovení inventarizační komise 
k provedení řádné inventarizace za rok 2010 

- stanovuje úřední hodiny pro starostu obce: čtvrtek 
od 17:00 do 19:00 hodin a pro místostarostku 
obce: v úterý v době od 17:00 do 18:00 hodin 

- schvaluje částečnou rekonstrukci webových 
stránek obce a pověřuje starostu obce při jednání 
s p. Jiřím Pavlíčkem 

- bylo proškoleno jako preventivní požární hlídka 
pro akce, kterých se zúčastňuje více než 200 
osob 

- bylo  seznámeno  a  projednalo    v   návaznosti 
na účinnost nového daňového řádu a změny 
zákona o místních poplatcích potřebu změnit 
s účinností od 1. 1. 2011 obecně závazné 
vyhlášky o místních poplatcích 

- neschvaluje žádat o dotaci z rozpočtu odboru 
umění    a      knihoven      ministerstva    kultury 
na podprogram Informační centra veřejných 
knihoven v rámci programu Veřejné informační 
služby knihoven  

- schvaluje oslovit firmu Pavel Ondráček, Ždírec 
n/D. a firmu Luboš Guhl, Sobíňov na provedení 
cenové nabídky na opravu vodovodu v KD 

- bylo  seznámeno  s návrhem  optimalizace sazeb  
a změny dodavatelů energií od firmy Optimal 
Energy pro veřejnou správu pro naši obec 

- bylo seznámeno s laboratorním rozborem vody 
z veřejného vodovodu. Bylo zjištěno, že vzorky 
vody odebrané ze zdroje Olšiny a Březina splňují 
požadavky na kvalitu pitné vody 

- bylo seznámeno s protokolem o odborné 
technické kontrole tělocvičného nářadí a nářadí 
používaného v tělocvičně kulturního domu 

- bylo seznámeno s celkovým umístěním Obce 
Oudoleň v soutěži obcí Vysočiny – My třídíme 
nejlépe – v kategorii obcí do 500 obyvatel na 55. 
místě z celkového počtu 512 obcí 

- bylo seznámeno s dopisem  ke  kácení  porostů 
za čp. 112 

- projednalo možnost čerpání dotace  na zateplení 
a výměnu oken v kulturním domě, budou zjištěny 
bližší informace 

- schvaluje nechat zhotovit PF 2011 v počtu 200 ks  
- bylo seznámeno s informacemi o Programu 

rozvoje venkova 
- bylo seznámeno se změnou termínu konání Vítání 

občánků. Vítání občánků se bude konat 11. 12. 
2010 od 14:00 hodin 

- bylo seznámeno s  konáním  Mikulášské besídky 
a jarmarku dne 5. 12. 2010 

- bylo seznámeno s informacemi ohledně nákupu 
sekačky 

- schvaluje podmínku, že děvčata, která chodí 
tancovat na jeviště kulturního domu, budou vždy 
1x týdně zametat jeviště. 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Příští zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 16. 12. 2010 od 18:00 hodin v kanceláři 
obecního úřadu. 

KAPLIČKA – ZVONĚNÍ 
V místní kapličce je nainstalováno ovládání zvonu pomocí telefonu. V případě potřeby volejte tato telefonní čísla: 
569 642 201 – obecní úřad, 736 675 009 – p. Ivo Béna, 603 548 330 – p. Pavel Stránský.  

ROZPOČET NA ROK 2011 
OBEC OUDOLEŇ 

PŘÍJMY (v tis. Kč) 
Daňové příjmy 2 852,5 
Nedaňové příjmy 882,3 
Neinv. přijaté dotace ze SR 133,1 
Splátky úvěru -330,4 
PŘÍJMY CELKEM 3 537,5 
  
VÝDAJE: (v tis. Kč) 
Obecní les 17,0 
Místní komunikace 216,1 
Čekárny 10,0 
Dopravní obslužnost 25,0 
Vodovod 878,0 
Příspěvek ZŠ H. Borová 32,5 
Příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň 220,0 
Místní knihovna 16,0 
Kronika 7,6 
Kaplička 5,7 
Kulturní dům 714,7 
Kulturní a spol. akce 48,6 
Sportovní zařízení 10,0 
TJ Sokol 1,0 
Veřejné osvětlení 50,0 
Traktor 21,4 
Sběr a svoz nebez. odpadů 15,0 
Komunální odpad 209,0 
Odpad-papír, sklo, plasty 70,0 
Péče o vzhled obce 22,0 
Sbor dobrovolných hasičů 26,4 
Vnitřní správa 921,5 
VÝDAJE CELKEM 3 537,5 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
                    

Slovo hejtmana 
Ani jsem se nenadál a je za mnou polovina 

volebního období ve funkci hejtmana kraje Vysočina. Po 
dvou letech v mých pocitech převažuje spokojenost 
s výsledky   mnohdy  hektického  úsilí  krajské samosprávy 
i samotného krajského úřadu a v návaznosti na ně i se 
spoluprací s městy a obcemi na celé Vysočině. To 
v žádném případě neznamená uspokojení. Myslím, že jsem 
už znám svými kritickými postoji ke každému šlendriánu 
nebo  jen   nedůslednosti   v    práci    svých    podřízených 
i partnerů. Ale drtivá většina mých spolupracovníků i lidí na 
jiných  úřadech  či  ve  firmách  odvádí  solidní  práci, takže 
i v době obecné hospodářské krize a vnitropolitických 
šarvátek jsme na Vysočině nezaznamenali podstatné 
problémy, jež by narušovaly běžný život občanů. Doufám, 
že tato spolupráce bude i po proběhlých volbách stejně 
oboustranně  vstřícná  a užitečná se znovuzvolenými nebo 
i s novými představiteli měst a obcí 

Těch starostí nás čeká nemálo, ale jako zásadní 
výzvu v dlouhodobém horizontu vidím nutnost reagovat na 

skutečnost, která není stále dostatečně vnímána. 
Demografický vývoj naší společnosti signalizuje dvě 
základní změny. Tou první je současný úbytek 
středoškolských  studentů,    na    což    musíme   reagovat 
i restrukturalizací středních škol. Druhá probíhající změna 
je dlouhodobá a její řešení bude náročnější. Procentuálně 
prudce ubývá ekonomicky činného obyvatelstva a výhledy 
jsou ještě dramatičtější. Zmenšující se část těch pracujících 
musí uživit zvětšující se podíl těch v důchodovém věku.  

Přes všechny problémy a výtky je to i tím, že naše 
přes hrozby současných neřešených problémů stále ještě 
vyspělé zdravotnictví umožňuje seniorům dožít se vyššího 
věku. Je zřejmé, že stárnutí populace bude přinášet nové 
požadavky – nejen ekonomické. Před měsícem jsem psal 
v této souvislosti o nutnosti rozšiřování sociální péče pro 
starší spoluobčany. Protože toto téma považuji za důležité, 
dnes se k němu vracím. Solidarita se seniory je výrazem 
vyspělosti společnosti.  Žádná vláda, kraj ani žádné jiné 
instituce však samy tyto úkoly nevyřeší. Bude záležet na 
přístupu všech – těch v produktivním věku i samotných 
seniorů. A nejde jen o péči o pouhé zajištění důstojného 
fyzického bytí seniorů. Stále důležitější bude i vlastní 
seberealizace starších spoluobčanů tak, aby jejich život po 
skončení pracovního zapojení nebyl jen dožíváním. 
Společnost by měla vytvářet prostor pro využití jejich 
životních zkušeností i naplňování jejich času. Jednou 
z možností tvořivého přístupu k aktivnímu prožívání tohoto 
volného času je například univerzita třetího věku, jež je 
pokračováním celoživotního vzdělávání. Situace seniorů se 
odvíjí od jejich vlastního aktivního přístupu i od postojů 
mladších generací k těm, kteří jim svou dlouholetou prací 
připravili podmínky pro jejich existenci. V mezigeneračních 
vztazích ještě více než jinde záleží na schopnostech 
vzájemně si naslouchat, umět se vžít do situace těch 
druhých. Vnímání seniorů jako rovnocenné součásti 
společnosti  se každému dalšímu pokolení vrátí. A naopak. 
I malé dítě chápe někdy ty souvislosti – jako ve známé 
Nerudově básni – kdo jen vydlabe dědovi dřevěnou mísu, 
aby nerozbíjel talíře, ten se sám posléze dočká stejného. 
Stejně jako ti, kdo si na „bábu“ vzpomenou jen při 
předvolebním strašení. 
                 Nadcházející adventní období by mělo být 
zklidněním, přípravou na duchovní svátky. Samotná doba 
vánoční je pak časem rozjímání a zamyšlení nad 
uplynulým rokem, příjemných setkání celých rodin. Přeji 
vám krásné prožití nejhezčích svátků v roce, vychutnejte si 
přátelskou pohodu se všemi svými blízkými.  

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny  

MATEŘSKÁ ŠKOLA:    
Děti z mateřské školy se už moc těší na Vánoce. Ve třídě máme výstavku knížek o Vánocích, čerty, Mikuláše a anděla 
z velkých papírových rolí. Naučili jsme se nové „čertovské“ říkanky a písničky. V pátek 3. 12. nás navštívili žáci základní 
školy převlečení za čerty, Mikuláše a anděly. Děti z mateřské školy předvedly krátkou besídku a dostaly sladkou odměnu.  
Děkujeme paní  Romaně  Kotrbové za perníkové čerty a drobné dárky. Dále děkujeme p. Vítu Zvolánkovi za dárky 
k Mikuláši a Vánocům a také paní Blance Zvolánkové za dárečky pro děti k Mikuláši.                                    Pavla Váňová                   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 
Pribiná ček 
Dne 19. listopadu se 6 žáků zúčastnilo šachového turnaje v Přibyslavi nazvaného „Pribináček“. Turnaj se odehrával 
v hotelu,  děti  měly  možnost  ochutnat  výrobky  Pribiny – TPK. Přestože  jsme pilně trénovali, konkurence byla veliká, 
na turnaj bylo přihlášeno  77 žáků  a   studentů od 6 do 17 let. Hrálo se 7 kol, hrací tempo 2 x 15 minut, kategorie nebyly 
rozlišeny. Naším nejlepším hráčem se stal Tomáš Bačkovský (48. místo), další byli Anna Stehnová, Matěj Běhounek, 
Ivanka Bencová, Eliška Ondráčková  a Kubík Ondráček.  Pro všechny hráče měli pořadatelé připraveny ceny. Kdo by 
chtěl  vědět,  z kterých  velkých měst  byli  soupeři  našich  reprezentantů, může se podívat na 
http://www.mcrpol10.kssv.cz/pribinacek.html.  Doufám, že se brzy zúčastníme dalšího turnaje a že si zahrajeme s dalšími 
kvalitními hráči.                                                                                                                                         Kateřina Sobotková 
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KULTURA A INZERCE 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – MLADÍ HASIČI 

Program rozvoje venkova 
Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla (např.: truhlá řství, tesa řství, ková řství, výroba 

keramiky, pletení košík ů, sklá řská výroba, rukod ělné práce, zednické práce, záme čnictví, 
čalounictví apod.),služby pro hospodá řstv í (např.opravy stroj ů a zařízení) a maloobchod.  

Název dotace III. 1.2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodnik ů 
Výzva : leden 2011 

Základní charakteristika: 
Kdo m ůže žádat (příjemci podpory) 

• podnikatelské subjekty mikropodniky ve vymezených CZNACE 
• mikropodnik je FO či PO zaměstnávající max.10 zaměstnanců 

Kolik lze získat na jeden projekt   
-  dotace ve výši 60% 

• záměr 50.000 –10.000.000,- Kč 
Podniky v jakém odv ětví (CZ-NACE) mohou žádat 

• zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními technologiemi atd. 
Jaké výdaje je možné podpo řit (způsobilé výdaje) 

• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví) 
• stroje a zařízení ( technologie ),  

vybavení ( PC, majetek atd. ) 
• výstavba či rekonstrukce objektů,  technická a dopravní infrastruktura 

• projektová dokumentace max. do 80.000,-Kč 
Ostatní podmínky projektu 

• žadatel musí být mikropodnik (max.10 zaměstnanců) 
• realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel 

• lze žádat i jako začínající podnik (začínající podnikatel) 
• u záměru nad 2 000 000,- Kč musí žadatel splnit podmínku finančního zdraví 

Pro bližší informace kontaktujte regionálního projektového manažera: 
Vladislav Sodomka e-mail: info@dotace-uvery.eu tel.: +420 736 654 456 skype: dotace.eu www.dotace-uvery.eu  

 

Krajská knihovna 
První prosincový den se žáci 3. – 5. ročníku vydali do Havlíčkova 
Brodu na návštěvu Krajské knihovny Vysočiny. Jelikož jsme přijeli 
včas, zašli jsme se podívat do zverimexu a potom už jsme spěchali na 
přednášku O slušném chování. Děti si formou hry zopakovaly, co je 
slušné a neslušné, co bychom měli a neměli dělat, jak bychom se měli 
a neměli chovat. Pro zpestření si děti poslechly příběh Hurvínka, 
Spejbla   a   Máničky   a   také   se  podívaly   na   videu   na   Macha 
a Šebestovou. Po přednášce nám paní knihovnice dovolily prohlížet si 
knížky. A na závěr jsme se vrátili opět do zverimexu, odkud jsme si 
odvezli krásného křečka, kterého jsme „ubytovali“ ve třídě.    
                                                                                 Kateřina Sobotková 

                            
                            Žáci a zaměstnanci  

Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 
 přejí všem radostné Vánoce a šťastný nový rok. 

V minulých sobotách se děti z naší obce mohly sejít při výtvarných 
dílničkách, kde jsme pracovali nejdříve s podzimní tematikou a poté 

vyráběli adventní kalendáře.  A už na ně čeká v pořadí již 
3. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA , 

která se uskuteční v sobotu 18. 12. 2010 v 13:30 hodin   
(asi do 15:30 hodin) v hasičské klubovně. 

Tématem této dílničky budou opět Vánoce – budeme vyrábět vánoční 
hvězdu a ve volném čase budeme hrát hry.  

Co s sebou?  Nůžky, tuhé lepidlo. 
Na tuto dílničku může přijít kdokoliv, není nutné se přihlašovat.  

                   Těším se na Vás Evka.                                   


