Slavětínský zpravodaj
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INFoRMACE Z oBECNÍHo ÚŘADU

• LEToS PRoSÍME NEVoZTE VĚTVE NA PÁLENÍ ČARoDĚJNIC. Děkujeme.
• DLE NAŘÍZENÍ KRAJE VYSoČINA PLATÍ AŽ Do oDVoLÁNÍ ZÁKAZ PÁLENÍ
KLESTÍ A VYPALoVÁNÍ TRÁVY.
• VÝVoZ KoMUNÁLNÍHo oDPADU PRoBÍHÁ NYNÍ JEDNoU ZA 14 DNÍ VE
ČTVRTEK
• PRoSÍME oBČANY, ABY VĚTŠÍ KoVoVÝ oDPAD DÁVALI K TECHNICKÉMU
ZÁZEMÍ ZA HŘIŠTĚM. Do KoNTEJNERU NA KoV PATŘÍ PoUZE
PLECHoVKY A PoDoBNĚ MALÝ oDPAD. Děkujeme.
• oD 1. 5. BUDE V oBCI U KoNTEJNERŮ U HŘIŠTĚ K DISPoZICI
KoNTEJNER NA STARÝ TEXTIL
DĚKUJEME PANÍ MGR. JITCE KLEPETKOVÉ, VEDOUCÍ STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB FOKUS Z. Ú. CHOTĚBOŘ, I ŽENÁM POD JEJÍM VEDENÍM ZA UŠITÍ
ROUŠEK. PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ I VŠEM MÍSTNÍM, KTEŘÍ SE DO ŠITÍ ROUŠEK
TAKÉ ZAPOJILI.

Foto z posezení pro Seniory 22. 2. 2020

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 1. 2020
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 2019.
4. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva
a kontrolní komise LDO Přibyslav konaného dne 20.12. 2019 v salonku Hotelu Přibyslav 		
v Přibyslavi.
5. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Rozpočtovou změnu č.1/2020 týkající se
poplatku za evidenci obyvatel MÚ Chotěboř.
6. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Inventarizační souhrnnou zprávu o průběhu
a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12. 2019.
7. Různé: Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího týkající se
nabídky od firmy Hlášení rozhlasu.cz, informaci o dotaci ze SFŽP na domovní ČOV pro obce,
informaci o programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2020, informaci o vyúčtování
elektřiny za rok 2019, informaci o zajištění Setkání seniorů a zajištění pouťové kapely kde
zahraje Mudr Band Aleše Bílka a finanční zprávu finančního výboru.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 2. 2020
Přítomni: Jiří Stehno, Lenka Holasová, Oldřich Peřina, Richard Lipavský, Petr Ondráček
Dále přítomni: Marek Doležel

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 leden 2020.
4. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zprávu předsedajícího na oslovení projektantů
na projekty k DČOV.
Pan Marek Doležel opustil jednání.
5. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
ze dne 31.1. 2020 konaného v zasedací místnosti družstva.
6. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje realizaci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje území (SCLLD) místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2021 – 2027
na správním území obce Slavětín.
7. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Akční plán obce Slavětín na období 2021 – 2027.
8. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu cen pro
vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.
9. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje pořízení velkoobjemového kontejneru na biologický
odpad přes Svazek obcí Podoubraví.
10. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje nákup nůžkového stanu 3 × 6 metrů v Al provedení.
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11. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zprávu
předsedajícího o dotačním programu Obnova venkova
Vysočiny 2020.
12. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje finanční příspěvek
Krajské knihovně Vysočiny ve výši 2 000 Kč.
13. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje finanční příspěvek
na provoz Domova důchodců Drachtinka Hlinsko 		
v Čechách částkou 4 000 Kč.
14. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Plán financování
obnovy vodovodu vypracovaný Petrem Ondráčkem.
15. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Rozpočtovou
změnu č. 2, týkající se správního poplatku za prodloužení
stavebního povolení a za odkup stavební parcely od paní
Pickové.
16. Různé: Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí
informaci předsedajícího o semináři DČOV v Praze a o setkání
Parohatých měst a obcí v Jedovnici.

Informace pro občany v době výskytu
koronaviru (SARS CoV-2)
Žádáme tímto všechny občany, aby v době výskytu koronaviru (SARS COV-2) na území ČR dodržovali základní pravidla a nařízení stanovené vládou ČR pro pohyb a ochranu občanů proti šíření nákazy. Od půlnoci ze dne 18.3.2020 na
19.3.2020 je vládou ČR nařízeno povinné nošení roušek
na veřejnosti.
Nabádáme občany, aby důsledně dodržovali nošení ochranných prostředků přes ústa a nos nejen na veřejnosti, ale
i v dopravních prostředcích, prodejnách, lékárnách a místech, kde se pohybují jíní lidé. Apelujeme tímto na rodiče,
aby se děti a dospívající nesetkávali na veřejných a jiných
místech a zabránili tak riziku přenosu viru.
Ministerstvo zdravotnictví nově vyhradilo dobu nákupu v potravinách, drogistického zboží a kosmetiky
mezi 8 – 10 hodinou pro občany nad 65 let.
Obec Slavětín pro zajištění ochranných pomůcek zahájila ve
spolupráci s Fokusem v Chotěboři ušití látkových roušek. Ty
byly rozdány občanům, kteří roušky nemají a nemohou
si je sami obstarat. V případě zájmu je možné i nyní si po
tel. domluvě vyzvednout šité roušky na OÚ. Dále důrazně
žádáme občany, kteří byli v zahraničí a mohli přijít do styku s
nakaženou osobou i před účinností vyhlášení karantény, aby
byly ohleduplní vůči ostatním občanům a dodržovali 14 dní
3

Rozpočet na rok 2020– příjmy
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy

75 000 Kč
1.765 000 Kč

Poplatky za psa

1 500 Kč

Poplatky za vodu

40 000 Kč

Pronájem pozemků

72 000 Kč

Pěstební činnost v lese

5 000 Kč

Pronájem lesa

150 000 Kč

Pronájem bytů

120 500 Kč

Poplatek za odpady

65 000 Kč

Dotace na státní správu

68 100 Kč

Úroky z vkladu
na běžném účtu

CELKEM :

300 Kč

2.362 400 Kč

Rozpočet na rok 2020 – výdaje
Lesní hospodářství
– pěstební činnost v lese

20 000 Kč

Údržba silnic

60 000 Kč

Silnice k 6 RD

100 000 Kč

Obecní vodovod

214 600 Kč

Čištění odpadních vod

120 000 Kč

Příspěvek občanům na
domovní čističky

240 000 Kč

Byt. hospodářství – opravy

100 000 Kč

Veřejné osvětlení

67 000 Kč

Odvoz odpadů
– komunální
– ostatní (plast, sklo)
– nebezpečný

125 000 Kč

Požární ochrana

307 000 Kč

Činnost místní správy

303 000 Kč

Zastupitelstvo obce

294 300 Kč

30 000 Kč
8 000 Kč

Veřejná zeleň

71 000 Kč

Místní knihovna

14 000 Kč

Kronika
Kulturní akce v obci

2 000 Kč
35 000 Kč

Péče o památník a kříž

1 500 Kč

Zpevněná manipulační
plocha

50 000 Kč

Ostatní finanční operace dlatba daně z příjmu

200 000 Kč

CELKEM :

2.362 400 Kč

karanténu. Zejména seniory a nemocné žádáme, aby v zájmu zachování svého zdraví co nejvíce omezili pohyb na veřejnosti a mezi ostatními lidmi. V době vyhlášeného krizového opatření je otevírací doba úřadu pro veřejnost pouze v pondělí od 14:00 – 15:00 a středu od 14:00
– 15:00 do odvolání. Otevírací dobu pro osobní kontakt prosím využívejte jen v případě neodkladných záležitostí. Vstup na úřad je povolen pouze s rouškou.
Využívejte maximálně elektronické a telefonické komunikace:

slavetin.ou@tiscali.cz , stehno.j@slevarna.cz , lenkaholasova13@seznam.cz
tel. číslo starosta 720 267 977, místostarostka 774 029 872, poplatky 776 251 794
MuDr. Pučalík tel.: 724 511 232
Finanční úřad Chotěboř je otevřen v pondělí a ve středu vždy od 8:00 – 11:00.
Děkujeme za ohleduplnost vůči všem občanům, že dodržujete všechna opatření vlády
ČR a věříme, že takto situaci společně zvládneme.
Jiří Stehno, starosta obce Slavětín

Souhrn pravidel v době výskytu koronaviru (SARS CoV-2)
1. Dodržujte všechna pravidla vyhlášené celoplošné karantény a zákazu, vyžadujte to i od
svého okolí. Průběžně sledujte média, abyste byli informováni o aktuální situaci a opatřeních.
Bližší informace: koronavirus.mzcr.cz. Telefonní linku1212 a telefony Krajské hygienická stanice Jihlava 567 564 551, 566 650866 využívejte jen v krajní nouzi.
2. Omezte dotyk obličeje. Kdekoli budete v kontaktu s jinými lidmi, noste respirátor nebo
roušku. Dodržujte pravidla pro používání roušek a respirátorů. Roušku je potřeba měnitcca
každé 2-3 hodiny. Respirátor vydrží obvykle 8-12 hodin. Jednorázové roušky a respirátory by
se zpravidla neměly znovu používat po sejmutí z obličeje. Ochranné pomůcky pravidelně vyměňujte a dezinfikujte(praním, vyvařením, žehlením). Návod na šití a pravidla pro používání
roušky najdete na www. krucemburk.cz.
3. Mimo domov udržujte odstup od ostatních alespoň 2 metry, zamezíte tím největšímu riziku přenosu viru. Vyhýbejte se preventivně i malým skupinkám lidí.
4. Na nákup nebo obstarání nezbytných věcí vysílejte jen jednoho z rodiny. Pokud možno
toho, kdo je v dobré kondici, zdravý, má nejlepší imunitu a s největší pravděpodobností tedy
dokáže čelit nákaze virem.
5. Jste-li senior a nemáte nikoho ve své rodině, aby Vás zajistil nákuppotravin, léků atd., tak je
možné se domluvit na tel. čísle 720 267 977 starosta obce Jiří Stehno.
6. Při nákupu a pohybu na veřejných místech se vyhněte nebo omezte na minimum dotyk
s věcmi, kterých se mohlo dotýkat více lidí před Vámi. Nakupujte bez použití košíku nebo vozíku, nejlépe do vlastní tašky, plaťte bezkontaktně, je-li to možné. Na běžných površích nevydrží virus SARS-CoV-2 zpravidla déle než 9 hodin. Vybalený nákup tak můžete po této době
bez obav používat.
7. Často a důkladně si myjte ruce mýdlem. Pokud nemůžete ruce umýt, použijte desinfekční
gel. S výběrem vám poradí lékárník. Pravidelně otírejte desinfekčními ubrousky také vlastní
předměty, kterých se často dotýkáte - mobilní telefon, tablet, notebook, klávesnici aj.
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Uzavírka silnice křiž. Oudoleň Havlíčkova Borová

8. Nepropadejte zbytečné panice a dodržujte základní hygienická pravidla. V případě nejasností se poraďte s vaším lékařem.

Z důvodu opravy komunikace bude od
25. 5. do 17. 7. 2020 uzavřena komunikace č. III/3508.

9. Průběžně během dne pijte, abyste měli dostatek tekutin, nejlépe vlažných nebo teplých. Nejezte a nepijte při pohybu venku (na
veřejných prostranstvích). Na vlastní zahradě
jíst a pít můžete.
10. Pokud to nevyžaduje váš zdravotní stav,
odložte plánovanou návštěvu lékaře. Eliminujete tak kontakt s nemocnými pacienty
v čekárně.
11. Snažte se udržovat si fyzickou i mentální aktivitu. Dle svých možností a zdravotního
stavu cvičte, dodržujte své denní rituály, věnujte se aktivně sami sobě, svým koníčkům,
vzdělávejte se.
12. Kašlete a kýchejte do rukávu, šály nebo
kapesníku, ne do ruky. Používejte jednorázové kapesníky a po použití je vyhoďte. Poučte
řádně své děti a vytvořte si bezpečný domov.
13. Zdravého jedince rouška před infekcí koronavirem neochrání, k tomu je nutný respirátor třídy FFP3. Roušky jsou vhodné pro nemocné a nakažené, aby infekci dále nešířili. Vzhledem k inkubační době viru a špatné
identifikaci nakaženého je nošení roušky důležitou prevencí.

6. 4. 2020 zasahovaly dvě jednotky SDH při požáru lesa Fruhbauerových za Slavětínem, který
jim komplikoval velmi silný vítr. Pro vodu jezdili do slavětínské nádrže.
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Prohlášení zemědělců k zabezpečení dodávek kvalitních potravin
pro české obyvatele
Vážení občané,
My, zemědělci České republiky v této složité době, kdy relativně nízká soběstačnost ve výrobě
potravin nás všechny znepokojuje, prohlašujeme naši připravenost v navýšení soběstačnosti
ve výrobě základních, kvalitních a bezpečných zemědělských komodit jako je
ZELENINA, OVOCE, BRAMBORY
VEPŘOVÉ MASO, DRŮBEŽÍ MASO, VAJÍČKA
A OSTATNÍ KOMODITY, KDE V SOUČASNÉ DOBĚ NEDOSAHUJEME SOBĚSTAČNOST.
K navýšení je ale nezbytné přizpůsobit naši legislativu, a to zejména zákon o potravinách,
zákon o významné tržní síle a zákon o ochraně zemědělského půdního fondu.
Věříme, že nejen naši politici, ale celá naše veřejnost v těchto složitých dobách podpoří naši
iniciativu, jelikož jde o výživu českého národa, zajištění soběstačnosti a produkci bezpečných
potravin pro náš lid.
V Praze dne 1. 4. 2020

Za prezidium Agrární komory České republiky
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

Vážení spoluobčané, spotřebitelé a nakupující
ve všech typech prodejen s potravinami!

Zemědělská a.s. Krucemburk plně podporuje výše uvedené Prohlášení
Agrární komory. Při nákupech potravin Vás žádáme o maximální
a stálé upřednostňování výrobků českých zemědělců a potravinářů.
Za Zemědělskou a.s. Krucemburk:

Ing. Milan Stránský, předseda představenstva v.r.
Ing. Jiří Uchytil, místopředseda představenstvav.r.

společenská kronika
V období od ledna do března 2020 oslavil své jubileum
pan Jiří Cacek, Jiří Šedivý, Jaromír Petruželka ml.,
Josef Zvolánek ml., paní Gabriela Doleželová, Ivana Feková.
Přejeme hodně zdraví a gratulujeme!
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22. 2. 2020 Setkání seniorů

V sobotu dne 22. 2. 2020 se konalo posezení pro Seniory. Posezení zahájil pár slovy starosta.
Petr O. opět promítl pár fotek. Fotky nás opět vrátily zpět v čase, a tak jsme společně zavzpomínali a současně si i připomněli ty, kteří už nejsou mezi námi. Podařilo se nám připravit malé
vystoupení s dětmi, což je čím dál těžší, tak doufám, že to s námi malí herci ještě nějaký ten
rok vydrží. Stejně jako vloni nám přijel i letos zahrát pan Frühbauer. Co nového se v uplynulém
roce naučil na harmoniku, nám předvedl i jeho vnuk Matyáš. Děkujeme všem za pomoc. Přejeme všem pevné zdraví a snad se zase příště všichni ve zdraví sejdeme.
Lenka Holasová
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