
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN   1/2019(leden, únor, březen)

Slavětínský zpravodaj

OBCE Z PODOuBRAVÍ PřEDALy ENDOkRiNOLOgiCké AMBuLANCi 
V ChOTĚBOři fiNANčNÍ DAR V hODNOTĚ 550 058 kč
Svazek obcí Podoubraví poskytl MUdr. Mgr. Sylvii Špitálníkové, Ph.d. finanční dar ve výši 
550 058 Kč pro její endokrinologickou a diabetologickou ambulanci v Chotěboři. Symbo-
lický šek paní doktorce předal předseda svazku Václav Venhauer, na Valné hromadě Svazku 
obcí Podoubraví, která se uskutečnila 28. března 2019 v sále nad obecním úřadem v Malči. 
Finanční částka bude použita na zakoupení 
moderního ultrazvukového přístroje a  po-
kryje polovinu nákladů.
Částka byla rozpočítána podle počtu oby-
vatel mezi členské obce – bezděkov, borek, 
Čečkovice, dolní Sokolovec, Havlíčkova bo-
rová, Heřmanice, Chotěboř, Jeřišno, Jitkov, 
Klokočov, Kraborovice, Krucemburk, lány, 
libice nad doubravou, Maleč, nejepín, nová 
Ves u  Chotěboře, oudoleň, Podmoklany, 
rušínov, Slavětín, Slavíkov, Sloupno, Sobí-
ňov, Uhelná Příbram, Vepříkov, Vilémov, Vís-
ka a Ždírec nad doubravou a mezi obce, kte-
ré členy nejsou, ale jsou v území orP Chotěboř - Jilem, Sedletín a Čachotín. Město Chotě-
boř přispělo největší částkou 250 000 Kč. „Jednalo se o společný postup obcí a celou akci 
administrativně zajištoval Svazek obcí Podoubraví prostřednictvím své kanceláře Centra 
společných služeb, která tady již tři roky pro obce funguje. od samého počátku Svazek obcí 
Podoubraví vyvinul snahu zajistit pro občany dostupnost tohoto oboru, aby občanům od-
padlo dojíždění do ordinace v Havlíčkově brodě. ordinace endokrinologie a diabetolo-
gie se v chotěbořském M-centru otevřela v březnu 2017,“ uvedl předseda Svazku obcí Po-

doubraví Václav Venhauer. 
Touto cestou bychom chtě-
li vyjádřit všem obcím velké 

poděkování.  

Pozvánka na sobotní pouťové hraní u ha-
sičárny 20. 7. 2019. od 14.00 hodin do 17.00 
hodin bude hrát dechovka Vysočinka a večer od 
20.00 hodin bude hrát Garde Václav Kubát. občer-
stvení po celou dobu zajištěno.

 iNfORMACE Z OBECNÍhO ÚřADu 



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 1. 2019
Přítomni: Jiří Stehno, lenka Holasová, oldřich Peřina, richard lipavský, Petr ondráček
Obecní zastupitelstvo schválilo:
1.  zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2. zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. 
 Usnesení se plní ve všech bodech.
3. zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za prosinec 2018.
4. zastupitelstvo bere na vědomí zápis představenstva a kontrolní komise ldo Přibyslav   
 konané 21. prosince 2018 v salonku Hotelu Přibyslav v Přibyslavi.
5.  zastupitelstvo bere na vědomí zápis představenstva ldo Přibyslav konané 22. 1. 2019 
 v 15.00 hodin v Hotelu Přibyslav v Přibyslavi.
6. zastupitelstvo bere na vědomí zápis z volební členské schůze podílnických obcí ldo
 Přibyslav konané 22. 1. 2019.
7. zastupitelstvo bere na vědomí zápis z ustavujícího zasedání představenstva ldo
 Přibyslav konaného 22. 1. 2019.
8. zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Přibyslavska
 konaného 11. 12. 2018 v zasedacím sále radnice města Přibyslav.
9. zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví
 spojeného se setkáním starostů v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní
 kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb konaného 18. 12.
 2018 ve velké zasedací místnosti Měú v Chotěboři.
10. Členství obce nejepín ve Svazku obcí Podoubraví. Usnesení zastupitelstva obce Slavětín  
 o schválení nového člena dSo Svazek obcí Podoubraví – obce nejepín.
11. zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1 týkající se navýšení dotace na
 státní správu.
12. zastupitelstvo projednalo rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního
 odpadu a schvaluje ponechat místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběr,
 přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 ve
 stávající výši 504 Kč za osobu.
13. zastupitelstvo schvaluje dohodu o provedení práce s paní lenkou Holasovou, týkající se
 spravování místních obecních webových stránek s platností od 1. 2. 2019.
14. Různé: zastupitelstvo bere na vědomí porovnání spotřeby elektřiny za poslední tři roky,
příspěvek od paní Jaroslavy doleželové ohledně bezpečnosti na silnici v obci, program
obnova venkova Vysočiny 2019, placení nájemného za rok 2018 v bytě č. 2, zápis
finančního výboru o kontrole hospodaření obce za 4 Q roku 2018, zápis kontrolního
výboru z 14. 1. 2019. Uspořádání posezení se seniory, které se bude konat 23. 3.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 22. 2. 2019
Přítomni: Jiří Stehno, lenka Holasová, richard lipavský, Petr ondráček, oldřich Peřina
Obecní zastupitelstvo schválilo:
1.  zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2.  zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. 
 Usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
3. zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za leden 2019.
4. zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo konané 1. 2. 2019
 v zasedací místnosti družstva.
5. zastupitelstvo bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
 podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
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6. Různé: zastupitelstvo bere na vědomí informace od firmy eKo-KoM o celkové odměně  
 5 013,50 Kč za vytříděný odpad za období od 1. 10. do 31. 12. 2018. nákup 5 kusů věšáků.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 3. 2019
Přítomni: Jiří Stehno, lenka Holasová, richard lipavský, Petr ondráček, oldřich Peřina
dále přítomni: lubomír Horák 

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2.  zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. 
 Usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
3. zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření obce za únor 2019.
zasedání opustil pan lubomír Horák.
4. zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo
 konané 1. 3. 2019 v zasedací místnosti družstva.
5. zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje dodatek č. 2 o výši pachtovného s ldo
 Přibyslav. dodatek č. 2 nahrazuje dodatek č. 1.
6. zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informace od ředitele družstva ldo
 Přibyslav o kůrovcové kalamitě.
7. zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí  
 Podoubraví konaného 27. 2. 2019 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.
8. zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z pracovního jednání členů    
 představenstva Svazku obcí Přibyslavska konaného 21. 3. 2019 v Přibyslavi.
9. zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2018.
10. zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje účetní uzávěrku obce Slavětín za účetní období   
 2018 sestavenou k 31. 12. 2018.
11. zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje závěrečný účet obce Slavětín za rok 2018 vč. zprávy  
 o přezkumu hospodaření a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to s výhradou.
 Při přezkumu hospodaření byl zjištěn nedostatek spočívající v porušení povinnosti 
 územního celku stanovených zvláštními právními předpisy – obec, jako zadavatel  
 neuveřejnila na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, včetně všech  
 jejich změn a dodatků v souladu se zákonem. opatření: zřízení profilu na portálu Věstník 
 veřejných zakázek, zveřejňování smluv dle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných 
 zakázek. Termín plnění opatření: K dnešnímu dni konání zasedání zastupitelstva obce   
 Slavětín 29. 3. 2019 již opatření splněno (zaregistrováno, včetně smlouvy a všech jejich   
 změn a dodatků) a dále bude průběžně zveřejňováno. zodpovídá: starosta obce.
12. zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje zprávu o uplatňování úP Slavětín.
13. zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje odkoupení stavební parcely č. 71/4 od bC bohumila  
 Petruželky, Ždírec nad doubravou o výměře 1512 m2 za cenu 90 Kč za m2. náklady spojené
 s Kupní smlouvou zaplatí prodávající.
14. Různé: zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí oznámení o zahájení řízení ve věci 
žádosti o povolení kroužkování mláďat orlů mořských na hnízdech na území kraje Vysočina.
rozhodnutí o povolení úplné uzávírky silnice 1/19 Sázava – Žďár nad Sázavou. Povolení úplné 
uzavírky silnice 1/19 Simtany a nařízení jednosměrné objížďky ve směru Přibyslav – Žďár nad 
Sázavou přes obec Slavětín pro vozidla nad 12t. Čištění požární nádrže v sobotu 6. 4. 2019 od 
8:30 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 29. 4. 2019 od 19:00 hodin.
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23. 2. 2019  Turnaj v mariáši 

1. ročník mariášového turnaje „dádův me-
moriál“ jsme letos poprvé uspořádali na 
památku drahomíra ondráčka, který měl 
mariáš rád a řadu Slavěťáků tuto hru i na-
učil.  Turnaj vyhrál pan Michal blažek z ou-
doleně, jako druhý skončil pan zdeněk Ko-
louch a pan Jaroslav bílek jako třetí. děku-
jeme všem za účast a doufáme, že se nám 
ještě podaří uspořádat mnoho dalších roč-
níků.       Lenka Holasová  

Pozvánka 
na pálení čarodějnic 30. 4.!
Přijďte se podívat na pálení čarodějnic! Tak jako 
každý rok, za novými parcelami. Při hezkém počasí 
zde opět budeme mít i malý oheň na opékání špekáčků. 
Těšíme se na hojnou účast, čas upřesníme!  

V období od ledna do března 2019 oslavil své jubileum 
pan Petr Prostřední. Přejeme hodně zdraví a gratulujeme! 
15. února se narodil Vojtěch Nejedlý, vítáme nového 

občánka ve Slavětíně a jeho rodině gratulujeme!

Společenská kronika
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23. 3. 2019  Setkání seniorů
děkujeme všem za sobotní účast na Setkání se-
niorů, které se konalo od 14 hodin v hasičské klu-
bovně. zahrát nám přijel pan Frühbauer s panem 
Kořenářem. za harmoniku si cestou na bledu-
le odskočil i vnuk pana Frühbauera Matyáš, kte-
rý nám zahrál skladby, které se naučil. Vystoupily 
i místní děti v krátké pohádce. děti které se nám 
do pohádky nevešly a chtěly také vystupovat, 
zarecitovaly nebo zazpívaly. děkujeme všem za 
pomoc a za opět velmi příjemně strávené odpo-
ledne.                    Lenka Holasová   
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UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU VE 
VÝVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
V OBCI SLAVĚTÍN OD DUBNA 2019

Vývoz komunálního odpadu nyní 
proběhl v sobotu 20. dubna, pak bude 

v pondělí 6. května a dál vždy po 
čtrnácti dnech vždy v liché pondělí 

(20. května...).

http://azyldejpac.blog.cz/

Události posledního období:

4. dubna vypukl požár lesa (Součkovo) za Slavě-
tínem, směrem k Havlíčkově Borové. Zasahova-
li jednotky HZS Chotěboř, SDH Krucemburk, SDH 
Ždírec nad Doubravou, SDH Havlíčkova Borová 
a HZS Přibyslav. Zásah hasičům komplikoval sil-
ný vítr a padající stromy. Požár se dohašoval ještě 
v noci na 5.4., následkem toho, bylo zrušeno vy-
pouštění a čištění hasičské nádrže plánované na 
6.-7. dubna..                   GD  

Ve dnech 26. – 28. dubna se koná 
v prostorech kulturního domu 
Ostrov v havlíčkově Brodě 26. 
ročník tradiční výstavy ZAhRA-
DA. Kromě bohaté nabídky za-
hradnického sortimentu od saze-
nic až po nábytek a krby, nebu-
de chybět ani poradenská služba 
pro zahrádkáře, celodenní kultur-
ní program se sobotním ohňostro-
jem a soutěže pro návštěvníky o 
hodnotné ceny. Srdečně zvou pořa-
datelé, další informace se dozvíte na 
www.zlatyceskyrucicky.cz

Ždírecký Triangl 2019!
Jste-li milovníkem cyklistiky a máte 

výdrž, přihlaste se na tradiční 
cyklozávod :-). Jede se 22. - 23. 

června 2019. 
Propozice k závodu najdete zde: https://

kpczdirec.cz/zdirecky-triangl-2019-propozice/

Ždírecký okruh XII. 
pro pěší a cykloturisty

Sobota 1. 6. 2019, areál SDH -  Firearéna ve Ždírci 
nad Doubravou (na okraji města, u řeky Doubravy, 
směr Pobočný rybník). Start v 7.00 až 10.00, cíl je do 

cca 15.00 hodin na stejném místě. 
Organizátoři pro účastníky připravili 3 pěší trasy, 
3 cyklotrasy: Pěší trasy 10, 20, 30 km; Cyklo trasy 
25, 35, 50 km. Startovné: dospělí 20 Kč, děti do 15 

let zdarma. Propozice tras na místě nebo v TIC Ždírec n. d., 
občerstvení zajištěno. Více info na www.kzm-zdirec.cz.


