
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN   1/2021(leden, únor, březen, duben)

Slavětínský zpravodaj

Vážení spoluobčané, 

v letošním roce proběhne rekonstrukce a oprava místní kanalizační sítě. V rámci 
dČoV se bude letos připravovat projektová část. Povodí Vltavy a vodoprávní 
úřad dČoV povolí, ale musí být monitorovány. 

I v letošním roce platí že, bude obec zajišťovat a to i po finanční stránce 1x 
vývoz septiků (jímek) občanům s trvalým pobytem ve Slavětíně. Pro zájemce 
stačí na obecní úřad ve Slavětíně předat žádost o vývoz s podpisem. 

VELkOOBJEMOVý kOMuNáLNÍ ODPAD
V měSícI kVětnu, bude oPět PřIStaVen kontejner na VelkoobjemoVý 
komunální odPad. termín bude VČaS zVeřejněn.

BiOODPAD
kontejner na bIoodPad. uPozorňujeme, že VětVe, kamení, zbytky jídla, 
a Podobné  do kontejneru na bIoodPad nePatří. V PřÍPADĚ NALEZENÍ 
TĚChTO VĚCÍ NEBuDE kONTEJNER VYVáŽEN!

VĚTVE ZE STROMů
VšIchnI, kdo máte nějaké VětVe ze Stromů, můžete je do konce dubna 
dáVat na míSto, kde Se Pálí ČarodějnIce. VozIt jenom VětVe nIc jIného. 
DĚkuJEME.                     Jiří Stehno, starosta obce Slavětín 

 iNFORMACE Z OBECNÍhO ÚřADu 

PřiPRAVuJEME:
„ČarodějoVa Stezka“ Pro dětI Všech VěkoVých kategorIí, kterou SI 
budou moc Projít od Pátku 30. 4. do neděle 2. 5. 2021.

blIžší Informace o akcI naleznete Ve SVé Schránce a na obecním webu.

na Sobotu 8. 5. Plánujeme Procházku Pro rodIČe S dětmI SPojenou 
S jarním úklIdem naší obce a jejím okolím. blIžší Informace o akcI 
VyhláSíme míStním rozhlaSem a naPíšeme na obecní web.

PROSÍME RODičE, ABY DĚTEM VYSVĚTLiLi, ŽE SEšiT u JELENA 
NESLOuŽÍ k MALOVáNÍ NEPuBLikOVATELNýCh OBRáZků! 
JE TO ViZiTkA NEJEN OBCE, ALE i RODičů JEJÍChŽ DĚTi SE POD 
MALůVkY PODEPSALY. DĚkuJEME ZA POChOPENÍ.

Lenka Holasová, místostarostka obce Slavětín 



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 1. 2021
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 2020.
4. zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo   
 Přibyslav, konaného dne 18. 12. 2020 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
5.  zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje příspěvek ve výši 2 000 kč na nákup knih   
 do výměnného fondu krajské knihovny.
6.  zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje příspěvek ve výši 300 kč + dPh za 1 vývoz   
 kontejneru na použitý textil.
7.  zastupitelstvo obce Slavětín neschvaluje žádost ze dne 11. 1. 2021 o odkoupení části
 pozemku parcelní číslo 71/11.
8.  zastupitelstvo obce Slavětín neschvaluje žádost ze dne 29. 1. 2021 o odkoupení části
 pozemku parcelní číslo II 71/11.
9.  zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí žádost ze dne 7. 1. 2021 o odkoupení   
 obecního pozemku.
10.  zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis finančního výboru o kontrole   
 finančního hospodaření zapsaný 31. 12. 2020.
11.  Různé: zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího    
 o vyúčtování elektřiny za uplynulý rok a informaci o čištění a monitoringu kanalizace   
 v obci firmou Sezako Prostějov s.r.o.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 2. 2021
Přítomni: jiří Stehno, lenka holasová, richard lipavský, Petr ondráček
omluveni: 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 se plní ve všech bodech.
3. zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za leden 2021.
4. zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Inventarizační souhrnnou zprávu o průběhu
 a výsledku inventarizace provedené k 31. 12. 2020..
5.  zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu cen pro  
 vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.
6.  zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo 
 Přibyslav, konaného dne 29.1. 2021 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
7.  zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání představenstva Svazku obcí
 Podoubraví, které se uskutečnilo dne 10. 2. 2021 v zasedací místnosti měú chotěboř.
8.  zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání Svazku obcí Podoubraví se
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 zástupci firmy aVe cz odpadové hospodářství s.r.o., které se uskutečnilo dne 16. 2. 2021
 v zasedací místnosti měú v chotěboři.
9.  zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje žadatelům s trvalým pobytem v obci Slavětín   
 v rámci dČoV, tam kde to bude možné v rámci realizace, že zafinancuje projektovou   
 dokumentaci, samotnou ČoV a příspěvek na stavební práce ve výši 5 000 kč. Projekty   
 a nákup ČoV bude zajišťovat obec.
10.  zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje nákup 500 kusů respirátorů české výroby.
11.  zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021.
12. Různé: zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího od firmy
 eko-kom, a.s. o množství vytříděného odpadu od 1.10. – 31.12. 2020 a odměny za něj.
 Informaci z krajského úřadu kraje Vysočina o finančním příspěvku na zmírnění dopadů
 kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. Informaci ldo Přibyslav o přehledu 
 o splátkách pachtovného za rok 2020 a informaci agentury ochrany přírody a krajiny Čr  
 o asanaci kůrovce v lesích chko žďárské vrchy.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 3. 2021
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 únor 2021.
4. zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo 
 Přibyslav, konaného dne 26.2. 2021 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
5.  zastupitelstvo obce Slavětín bylo seznámeno a souhlasí se záměrem směny    
 spoluvlastnického podílu obce Slavětín ve výši 10/710 k pozemku parc. č. 21/8 o výměře  
 527 m2 (ostatní plocha) odděleného geom. plánem č. 268 – 1267/2020 od pozemku 
 p. č. 21/1 v k. ú. Staré ransko, pozemku parc. č. st. 268 o výměře 654 m2 (zastavěná plocha  
 a nádvoří) včetně stavby č. ev. 51 (stavba občanského vybavení) v k. ú. Staré ransko 
 a pozemku parc. č. 743/3 o výměře 101 m2 (vodní plocha) v k. ú. hodíškov za pozemek 
 včetně trvalých lesních porostů parc. č. 442 o výměře 384 m2 (lesní pozemek), pozemek 
 parc. č. 458 o výměře 32 654 m2 (lesní pozemek) a pozemek parc. č. 461 o výměře 
 29 306 m2 v k. ú. budeč žďár nad Sázavou.
6.  zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zaslání Pasportu kanalizace obce Slavětín
 na vodoprávní úřad do chotěboře na schválení.
7.  zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje opravu jednotné kanalizace a pověřuje starostu
 obce o vyjednání pozemku s krajem Vysočina.
8.  zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje příspěvek na podporu linky bezpečí, z.s. ve
 výši 2 000 kč.
9.  Různé: zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího o stavu   
 směnné smlouvy s ldo, informaci od firmy aVe cz odpadové hospodářství s.r.o., která od
 března jezdí s auty vybavenými váhami, informaci maS havlíčkův kraj o možnosti zapojení  
 se na deskové hře, informaci o výrobě vlastních kalendářů.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 30.4. 2021 od 19:00 hodin 
v kanceláři Obecního úřadu.
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V období od ledna do března 2021 oslavil své jubileum 
pan Petr Ondráček, slečna Renata Petruželková ml. 

a Pavlína Doležalová. Přejeme hodně zdraví a gratulujeme! 

Společenská kronika

Dne 9. 2. 2021 se narodil 
Antonín Stehno.

Jeho rodičům Markétě a Jirkovi Stehnovým
a rodině (čp 7) gratulujeme a přejeme hodně 

štěstí a zdraví!

5. března 2021 se narodila 
Anastázie Doležalová. 

Její mamince Renatě Doležalové (čp 12)
a rodině gratulujeme a přejeme hodně štěstí 

a zdraví!

Čištění hasičské nádrže 
ve Slavětíně. 

děkujeme všem zúčastněným 
za pomoc!


