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� ROZPIS  POHOTOVOSTNÍCH  SLUŽEB  STOMATOLOG Ů – HAVLÍ ČKŮV BROD 

 
� INFORMACE  OBECNÍHO Ú ŘADU 
 
TERMÍN ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  – 
POZOR ZMĚNA 
     Příští zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se 
bude konat v pondělí 24. 9. 2007 od 19.00 hodin 
v kanceláři obecního úřadu. 
 
UPOZORNĚNÍ   
     Upozorňujeme občany, že na anonymní sdělení 
nebude obecní úřad brát zřetel. 
 
NEDOSTATEK VODY 
      Z důvodu dlouhodobého sucha žádáme občany, 
aby šetřili s pitnou vodou, týká se to především 
zalévání zahrádek a napouštění bazénů. 
 

VODNÉ 

     Ve dnech 3. – 7. zá ří 2007 se 
bude na obecním ú řadě vybírat 
vodné .  Cena  za 1 m3 je 12,- Kč. 
     Při placení vodného budou s vlastníky nemovitostí 
uzavírány Smlouvy o odb ěru pitné vody . Pokud má 
nemovitost několik vlastníků bude Smlouva uzavřena 
buď  se  všemi vlastníky  a  nebo s jejich zástupcem.  
Záleží na dohodě vlastníků.  Vzor  Smlouvy je  
uveden v příloze Oudoleňských listů. Majitelům 
rekreačních objektů budou tyto Smlouvy zaslány, 
spolu se složenkou, na adresu trvalého pobytu.

       Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                  
                      Augustin Václav                                                                          
             starosta obce
==========================================================================
� ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATE ŘSKÁ  ŠKOLA 
Základní škola a Mateřská škola Oudoleň: 
     Už jen několik málo dní zbývá do konce prázdnin. Bezstarostné dny plné sluníčka školákům utekly jistě velmi 
rychle a přiblížil se čas každodenních povinností. 
     Naše škola je už od roku 2006 přihlášena do sítě Tvořivých škol, které vycházejí z českého činnostního učení 
a navazují tak na myšlenky J. A. Komenského, na které se (ke škodě dětí) mnohde pozapomnělo. I v naší škole, 
tak jak je dáno školským  zákonem, se začíná od září vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu.  
    Do nového školního roku vstupujeme jako škola jednotřídní pro žáky 1. až 3. ročníku s celkovým počtem 14 
žáků. Škola splňuje limit pro jednotřídku, nebude tedy v tzv. výjimce a obec už nemusí doplácet na neinvestiční 
výdaje. 
      Letos uvítáme mezi námi pět prvňáčků. Přejeme si, aby je práce ve škole těšila  a aby se jim ve škole líbilo.           

  1.    -      2. 9.  MUDr. Vašíčková, Havlíčkův Brod, Šubrtova 2170  569 421 329  
  8.    -      9. 9.  MUDr. Palánová, Havlíčkův Brod, Humpolecká 244  569 426 103  
15.    -    16. 9.  MUDr. Stratilová, Chotěboř, Krále Jana 259  569 623 880  
22.    -    23. 9.  MUDr. Anderová, Chotěboř, nám. TGM 326  569 623 987  
28.    -    30. 9.  MUDr. Kohlová, Krucemburk, M. Střely 420  569 697 226  

Věčné hledání cizích chyb je jednou z největších chyb vlastních.                                                                                                                                                                Elbert Hubbard 



Dobré zahájení školního roku, radostnou a úspěšnou práci ve škole přejeme nejen jim, ale všem žákům, rodičům 
pak potěšení z úspěchu jejich dětí.  
     ,,Žák není nádobou, kterou je potřeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. “ Sókratés 
Upozorn ění 
     Školní rok 2007/2008 za číná v pond ělí 3. září 2007 v 7.30 hodin, žáci si p řinesou p řezuvky. 
      Protože se v současné době dokončují vnější opravy školní budovy, prosím rodiče, aby upozornili své děti na 
přísný zákaz vstupu na staveniště mimo ohraničené prostory. Děkuji.                 Dagmar Losenická, ředitelka školy 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                       
Základní škola Havlíčkova Borová: 
     Základní škola Havlíčkova Borová oznamuje žákům, že školní rok 2007/2008 začíná v pond ělí 3. 9. 2007 
v 7.15 hodin  v učebnách základní školy. Žáci si přinesou přezuvky a psací potřeby. 
==========================================================================
� CO   NOVÉHO   NA   VYSOČINĚ   SRPEN  2007  -  Počty státních policistů 
     V měsíci srpnu jsem několikrát v denním tisku i 
v médiích zaznamenal informaci o naplněnosti stavu 
policistů v kraji Vysočina. Informace byly dokonce 
spojovány s komentáři, které říkaly, že naplněnost 
stavu policistů patří k nejlepším v České republice.  
     Za sebe musím k těmto zprávám poznamenat, že 
jsou zavádějící, neboť jsou všechny vztaženy k tzv. 
tabulkovým místům, která mají jednotlivá okresní 
policejní ředitelství stanovena, a která určují 
maximální počty policistů, kteří mohou v daném 
okrese sloužit. 
     A právě v tabulkových místech a jejich počtu je 
zakopán hlavní problém počtu policistů v kraji 
Vysočina. Zatímco průměrný počet sloužících policistů 
v přepočtu na 10 000 obyvatel je v České republice 
35, v kraji Vysočina obsluhuje v průměru 10 000 
obyvatel pouze 21 policistů. To znamená, že kraj 
Vysočina je na 10 000 obyvatel v průměru chudší o 
službu čtrnácti policistů. Všichni si umíme spočítat, že 
pokud je počet obyvatel Vysočiny 500 tisíc, potom je 
počet chybějících policistů 50krát 14, tj 700 policistů. 
     Pokud připustíme, že skutečně v řadách policistů 
je část policistů vytížena i v rámci práce na centrální 
úrovni, potom jednoduchým, velmi střízlivým a 
skromným výpočtem, při kterém počet chybějících 
policistů snížíme o více než 50% se dostáváme pro 
kraj Vysočina k deficitu cca 300 policistů oproti 

sloužícímu průměru v necentrálních částech České 
republiky. 
     Další argument, který je proti Vysočině při výpočtu 
potřebného počtu policistů používán, je nízká 
kriminalita našeho kraje.  
     K tomu jako příklad uvedu pouze dva argumenty. 
Ten první argument se opírá o tvrzení, že je 
nesprávné extrémně ponižovat stavy policistů tam, 
kde věci fungují. Právě naopak, je třeba dělat vše 
proto, aby se nízká kriminalita v daných místech 
udržela nebo ještě snížila. 
     Druhým příkladem je potom dokumentace 
nesprávnosti této úvahy ve vztahu k dopravním 
policistům. Asi 2,2 dopravní policisté na 10 000 
obyvatel v kraji Vysočina je druhý nejnižší počet ze 
všech krajů, zatímco 72 dopravních nehod na jednoho 
policistu ročně řadí Vysočinu na druhou příčku 
z hlediska jejich zatíženosti. Tedy jasný doklad 
špatného přerozdělení dopravních policistů v rámci 
naší republiky. 
     Na závěr tedy již mé notoricky známé prohlášení. 
Nevěřím, že se situace zlepší, dokud nebude v kraji 
Vysočina plnohodnotné krajské policejní ředitelství. 
Teprve potom budeme moci skutečně efektivně a 
odpovědně pečovat o bezpečnost občanů Vysočiny. 
         Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz 

==========================================================================
� KULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KINO  ŽDÍREC n/D. - ZÁŘÍ  2007 
6.9. čtvrtek v 9,35 hodin 
ČTYŘLÍSTEK    Pásmo českých pohádek pro nejmenší. 
62 min., 16,- + 1,- Kč 
7.9. pátek v 19,30 hodin 
VRATNÉ LAHVE                      Repríza českého filmu. 
103 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč 
14.9. pátek v 19,30 hodin 
SMRTONOSNÁ PAST 4           Akční thriller USA a VB. 
Titulky, 129 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč. 
21.9. pátek v 18,00 hodin 
JOSEF FOUSEK 
Vystoupení písničkáře, spisovatele, básníka, textaře, 
humoristy a fotografa Josefa Fouska. Předprodej 
vstupenek od 10.9. v Městské knihovně a IC. Vstupné 
120,- Kč, v předprodeji 100,- Kč. 
27.9. čtvrtek v 7,35 a 9,35 hodin 
SHREK TŘETÍ     Animovaná pohádková komedie USA. 
93 min., 26,- + 1,- Kč 
27.9. čtvrtek v 17,00 hodin 
SHREK TŘETÍ                                         Repríza filmu. 
93 min., 36,- + 1,- Kč 
ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks.  Telefon kina 569 695 907. 
 

INZERCE 
HAVLÍ ČKOVA BOROVÁ ZEMĚDĚLSKÁ  

A.S. přijme pracovníka na pozici: 
technik skladu. 

Nabídky písemně na personální oddělení 
společnosti nebo na tel. č.: 603 548 330. 

Nástup leden 2008. 
 

                                                                ŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUM    

                 V měsíci září oslaví  výročí narození:    

                                                                Janáček Josef, Oudoleň 51 
             Plíhal Miroslav, Oudoleň 140   
            Drápalíková Marie, Oudoleň 76 
             Slámová Věra, Oudoleň 7            

                                                                                                                        

                                BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!    



 

S m l o u v a 
 

Uzavřená na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, příslušných prováděcích předpisů k tomuto zákonu a občanskému zákoníku. 
 

I.  Smluvní strany 
Dodavatel: 
Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 131 
IČ:00267996 
 
Odběratel: 
 
Jméno, příjmení: ............................................................................................................................ 
 
 
Adresa: …...................................................................................................................................... 
 

II.  Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. 

                                          
III.  Odběrné místo 

 
Číslo vodoměru: …......................... , umístění vodoměru: ................................................... 
 
Popis objektu: ................................. , adresa: ....................................................................... 
 

IV.  Specifikace služeb 
Dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu: 

– způsob měření spotřeby: vodoměrem 
– způsob stanovení spotřeby: odečet pracovníkem Obecního úřadu Oudoleň. 
– sjednané množství: bez omezení                                                                                                                

      Veškerá dodaná voda bude odebírána pro vlastní použití odběratele a nebude předávána třetí osobě bez vědomí 
dodavatele.  
 

V. Cenové, fakturační a platební podmínky 
     Cena za dodávku 1 m3 pitné vody (vodné) je cena smluvní a je určována vlastníkem vodovodu na základě provozních 
nákladů. Cena  za dodávku 1 m3 pitné vody je zveřejněna na webových stránkách obce. Dále je zveřejněna při oznámení 
termínů platby vodného. 
     Platba vodného bude prováděna: 
– v hotovosti do pokladny obecního úřadu oproti stvrzence v úředních hodinách obecního úřadu 
– převodním příkazem na základě faktury, v den splatnosti faktury 
– poštovní poukázkou v termínu splatnosti. 

Při pozdní úhradě má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle občanského zákoníku. 
 

VI.  Závěrečná ustanovení 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy oběma stranami. Tato smlouva je vyhotovena 

ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou 
výslovně uvedeny v této smlouvě, se řídí platnými "Všeobecnými podmínkami dodávky vody pro potřeby domácnosti", 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

S touto smlouvou se obě smluvní strany před podpisem smlouvy seznámily a s touto souhlasí. 
 

 
V Oudoleni dne ...................................... 
 
  
 
 
  ..............................................       ............................................. 
              dodavatel                   odběratel  

 



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  
DODÁVKY VODY PRO POT ŘEBY DOMÁCNOSTÍ  

 
Definice odběrného místa - Odběrným místem se rozumí samostatně prostorově uzavřený vodárenský propojený 
celek na souvislém pozemku, z něhož odebírá vodu jeden odběratel. To znamená, že jde o místo zásobené vodou 
jednou vodovodní přípojkou.  
Definice fakturačního měřidla - Fakturačním měřidlem se rozumí vodoměr dodavatele, který splňuje příslušnou 
ČSN průtokoměr odběratele odsouhlasený dodavatelem. 
Splnění dodávky vody - Dodávka vody je splněna přechodem vody ze zařízení veřejného vodovodu do zařízení 
odběratele. 
Kvalita dodávané vody - Dodavatel dodává odběrateli vodu v kvalitě dle ČSN 757 111 Pitná voda, případně dle této 
ČSN s výjimkou uvedených ukazatelů anebo pouze vodu užitkovou (viz čl. IV. smlouvy).V případě, že zdroje vody 
a upravárenská zařízení v době platnosti smlouvy neumožňují krátkodobě kvalitu dle článku smlouvy dodržet, 
dodává se voda odpovídající dodavatelovým možnostem. O této skutečnosti musí být odběratel informován. 
 
Povinnosti smluvních stran : 

Odběratel se zavazuje, že při odečtech prováděných v termínech dle oznámení dodavatele nebo předchozí 
dohody bude přítomen. Pokud se odečtu neúčastní, platí odečet dodavatele. V případě, že v době provádění 
odečtu není umožněn pracovníkovi dodavatele pro nepřítomnost odběratele přístup k měřidlu, vyzve dodavatel 
odběratele, aby do data stanoveného v písemné výzvě, určenou formou, nahlásil stav měřidla. Pokud odběratel tak 
neučiní, má dodavatel právo účtovat spotřebu za dané období ve výši průměrné denní spotřeby z období 
předcházejícího. V případech zjištěného porušení smluvní či jiné právní povinnosti některým účastníkem smlouvy 
(netýká se čl. IV. těchto všeobecných podmínek) se zavazují obě strany sepsat bez odkladu, nejpozději do 3 dnů 
od zjištění rozhodných skutečností protokol o této události. Odmítne-li odběratel či dodavatel tento protokol sepsat 
nebo potvrdit, považují se tímto za prokázané skutečnosti uvedené v protokolu druhé strany. Odběratel je povinen 
chránit měřící zařízení (vodoměr) před poškozením (zvláště mrazem) a ihned hlásit dodavateli závady, které zjistí 
na měřícím zařízení. Měřící zařízení musí být pracovníkům dodavatele přístupné a bez svolení dodavatele nesmí 
být přemísťováno. Pokud je umístěno v šachtě, musí být šachta odvodněna. Pokud odběratel hodlá ukončit odběr 
vody, je povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli písemně měsíc předem a umožnit jeho pracovníkům provést 
konečný odečet, případně demontáž zařízení. Neoznámí-li odběratel ukončení odběru nebo neumožní-li dodavateli 
provedení konečného odečtu je povinen zaplatit vodné a stočné až do uzavření smlouvy s novým odběratelem 
nebo do zastavení dodávky. 

Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejnou vodovodní síť s potrubím 
zásobovaným z jiného zdroje (např. ze studny, vlastního hydroforu, zásobní nádrže apod.) a přívod vody přes 
spotřebič spojovat s potrubím, jímž se odvádí odpadní voda. 
 
Omezení nebo přerušení dodávky vody 

Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody z veřejného vodovodu:  
a) Při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací. 
b) Z důvodů způsobených živelnými pohromami (např. povodní, sesuvem půdy, bouří, požárem apod.) ihned 

dle potřeby vzniklé ze strany dodavatele nebo odběratele. 
c) Při havárii na vodovodní síti nebo v jiných případech vyvolaných provozní potřebou, je-li nebezpečí z 

prodlení. 
d) Nevyhovuje-li zařízení odběratele nebo způsob odběru předpisům tou měrou, že může ohrozit zdraví, 

bezpečnost osob nebo majetek, popřípadě způsobit mimořádný pokles nebo kolísání tlaku vody u jiných 
odběratelů. 

e) Zabraňuje-li odběratel dodavateli v přístupu k měřícím přístrojům. 
f) Neodstranil-li odběratel ve lhůtě stanovené dodavatelem závady na vnitřním vodovodu nebo závady 

ovlivňující měření nebo neučinil-li opatření k ochraně vodoměru a hlavního uzávěru vody. 
g) Při omezování nebo jiné úpravě zásobování pitnou vodou vodohospodářským orgánem. 
h) Nezaplatí-li odběratel ve lhůtě splatnosti za dodávku pitné vody (vodné) a neučiní-li tak ani v přiměrené 

náhradní lhůtě, kterou mu dodavatel v písemné výzvě stanovil se současným upozorněním, že bude jinak 
dodávka vody přerušena. 
Dodavatel je povinen omezení nebo přerušení dodávky vody oznámit vhodným způsobem odběrateli a to 

alespoň 15 dnů předem. Toto neplatí pro přerušení či omezení dodávky vody, ke kterému dochází z důvodů 
uvedených v písm. b), c), d), výše uvedeného odstavce, kdy vhodným způsobem učiní oznámení nejpozději do 24 
hodin od vzniku důvodu přerušení (omezení). 

Po odstranění důvodů, pro které byla dodávka omezena nebo přerušena, dodavatel dodávku obnoví, 
pokud tento smluvní vztah nadále trvá. Bude-li dodávka přerušena z důvodu porušení ustanovení čl. VI. písm. h) 
obnoví dodavatel dodávku teprve tehdy, až odběratel současně uhradí veškeré náklady s uzavřením a 
znovuobnovením dodávky související, nejméně však 200,- Kč. 

Dodavatel je povinen přerušit dodávku vody, požádá-li o to odběratel z důvodu potřeby odstranění závad 
na domovní části vodovodní přípojky. 
 
 


