Slavětínský zpravodaj
místní zpravodaj obce slavětín

Pour Felicitér
2014

4/2010
4/2013

vážení spoluobčané,
silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční hymna v České televizi nám
odstartovala rok 2011. všichni jsme si připili sklenkou šampaňského a vzájemně si popřáli,
jak se říká, hlavně pevné zdraví. věřme, že následující rok bude přinášet co nejvíce pozitivních
zpráv, a ať nám zůstane chuť a radost ze života.
to vám přeje starosta obce j. bílek

PF 2011
Buďte šťastní a zdraví.

Vážení spoluobčané,
magický rok 2013 je minulostí. Do nového roku jsme vstoupili s novou vládou a novým předsevzetím. I pro nás rok 2014 bude velkým svátkem a to proto, že v něm oslavíme 700 let trvání naší
obce. Byla zřízena komise, která tuto akci s velkou pečlivostí připravuje. Věřím, že všichni občané
udělají vše proto, aby naše malebná vesnička byla krásně upravená a přivítala všechny návštěvníky obce i turisty.
A ještě poznámka: jaro 2013 bylo deštivé a studené, léto – čas prázdnin to vše vynahradilo a každý
je strávil po svém. Ovšem Halama Václav ml. trávil prázdniny (14 dní na smlouvu s učilištěm) v naší
„Slavětínské hospůdce“, jak ji krásně nazval. Zde uplatnil svoje dovednosti službou jak našim občanům, tak i turistům. Tím pozvedl jak společenskou, tak i turistickou kulturu obce. Chtěl bych Ti
Václave ještě jednou touto cestou poděkovat a věřím, že to nebylo naposled.

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

Bílek Jaroslav, starosta obce

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 10. 2013
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•

1S/30.10.2013 Smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce týkající
se zajištění práv věcného břemene č. 119-19/2013.
2S/30.10.2013 Opravu střechy hospodářského stavení p. M. Horáka.
3S/30.10.2013 Zabudování nových dveří do hasičské klubovny v ceně 15.307,65 vč. DPH.
4S/30.10.2013 Rozpočtovou změnu týkající se posílení rozpočtu na vybudování inženýrských sítí.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•

1V/30.10.2013 Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne 27. 9. 2013.
2V/30.10.2013 Probíhající digitalizaci pozemků v obci Slavětín.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 11. 2013
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•

•

•

1S/25.11.2013 Nastavení ceny za inženýrské sítě pro připravované parcely. Cena přípojek (voda, plyn, elektřina, odpady) je pro každou z připravovaných parcel 80.000 Kč.
Cena přípojek je konečná a to i bez ohledu na to zda bude kupující využívat všechny
nebo jen část přípojek. Dříve odsouhlasené ceny za 1m2 zůstávají ve stejné výši.
2S/25.11.2013 Úpravu provozu hasičské klubovny, která spočívá v tom že, hasičskou
klubovnu bude možné využívat pro soukromé akce za paušální poplatek ve výši
1.000 Kč za den. Z této částky bude i hrazena odměna 200 Kč pokrývající náklad
s předáním a zpětným převzetím klubovny včetně vybavení k soukromé akci.
3S/25.11.2013 Podmínky pro prodej připravovaných parcel, které budou přeneseny do
kupních smluv.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•

1V/25.11.2013 Žádost o koupi stavebního pozemku podanou Vojtěchem Ondráčkem.
2V/25.11.2013 Návrh rozpočtu Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko pro rok 2014.
3V/25.11.2013 Informace týkající se projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 12. 2013
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•

1S/30.12.2013 Rozpočtové změny.
2S/30.12.2013 Rozpočet na rok 2014.
3S/30.12.2013 Vyhlášení záměru prodeje 6 stavebních parcel.
4S/30.12.2013 Nezvyšování poplatku za odpad. OZ projednalo předložené rozúčtování
nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu za osobu a schválilo nenavyšovat pro rok
2014 poplatek.
5S/30.12.2013 Zařazení do MAS Havlíčkův kraj. OZ souhlasí se zařazením do MAS Havlíčkův kraj se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou pro období 2014 – 2020.
6S/30.12.2013 Živnostenské oprávnění. OZ projednalo možnost požádat o zřízení živ

•

Rozpočet na rok 2014
– výdaje
Lesní hospodářství

5 000 Kč

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

55 100 Kč

•

Údržba komunikace
a cest

620 000 Kč

•

Bytové hospodářství

15 000 Kč

•

Obecní vodovod

Veřejné osvětlení

5 000 Kč

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

50 000 Kč

Požární ochrana

82 000 Kč

15 000 Kč
2 000 Kč

Činnost místní správy

118 760 Kč

Zastupitelstvo obce

173 300 Kč

Inženýrské sítě

860 000 Kč

Veřejná zeleň

27 000 Kč

Knihovna

10 000 Kč

Kronika

4 000 Kč

Kulturní akce

•
•

1V/30.12.2013 Zápis představenstva LDO
Přibyslav.
2V/30.12.2013 Finanční hospodaření za měsíc
listopad 2013.
3V/30.12.2013 Žádost o stavební parcelu sl. Lucie Ondráčkové, Slavětín 56 ze dne 4. 12. 2013.
4V/30.12.2013 Zápis z valné hromady Svazku
obcí Borovsko ze dne 16. 12. 2013.
5V/30.12.2013 Zrušení žádosti o koupi stavení
parcely sl. Horákové Kateřiny, Trpišov.

212 000 Kč

Péče o památník

CELKEM :

nostenského oprávnění za účelem provozování
pohostinství, obchodní činnosti a ubytování.

500 Kč

2.254 660 Kč

Rozpočet na rok 2014
– příjmy
Daň z nemovitostí
Příjem z daní

55 000 Kč
900 000 Kč

Poplatky ze psů

1 000 Kč

Poplatky za vodu

30 000 Kč

Pronájem pozemků

43 000 Kč

Pronájem lesa

366 000 Kč

Pronájem bytů

54 000 Kč

Výběr za odpady

50 000 Kč

Dotace na státní správu

54 400 Kč

Úroky z vkladu
na běžném účtu
Prodej plynofikace 6 RD

CELKEM :

2 000 Kč

Společenská kronika
V období od října do prosince 2013 oslavili
svá kulatá výročí pan Zdeněk Kolouch,
Jiří Stehno a slečna Diana Turková.
Všem oslavencům gratulujeme!

247 000 Kč

1.802 400 Kč

Knihovna – 2014

Otevřeno - sobota 8.00 – 10.00 hodin

Události posledních dní:
Knihovna a výtvarné dílny
První výtvarná dílna a posezení u čaje se uskutečnila v sobotu 19. října 2013. Tvořili jsme z pokladů přírody - barevné listy, šišky, kaštany, žaludy a jeřabiny. Děti vyrobily velice pěkné obrázky
zvířátek z lupínků nalepených na čtvrtce, starší
dívky připravily skřítky ze šišek pro ty nejmenší.
Příjemné tvůrčí odpoledne velice rychle uteklo,
odměnou byly vlastní výrobky a pomalu jsme
začali přemýšlet o dalším setkání. Zúčastnilo se
8 dětí a 3 maminky.
Druhá výtvarná dílna se uskutečnila v neděli
8. prosince 2013. Tentokrát jsme se inspirovali
blížícími se vánočními svátky. Pracovali jsme se
slaným těstem a zkoušeli vyrobit různé ozdoby
a adventní věnce. Všichni si odnesli své výrobky
k dalšímu zpracování domů do pečící trouby,
kde se 4 až 5 hodin suší. Odpoledne bylo příjemným zastavením a odpočinkem v předvánočním
shonu. Zúčastnilo se opět 8 dětí a 4 maminky.
Připravuje se třetí výtvarná dílna se zimní tematikou, pravděpodobně na začátek února. Doufám,
že tentokrát se sejdeme ještě ve větším počtu.
Jaroslava Doleželová, knihovnice

5. 12. 2013 Jak chodil Mikuláš s andělem a čerty po Slavětíně

15. 12. 2013 Předvánoční posezení
V neděli dne 15. prosince se uskutečnil v hasičské klubovně malý adventní koncert místních a Oudoleňských dětí pod vedením pana
Zbyňka Doležela. Děti ve složení Ivana Lipavská, Katka Nejedlá, Ivana Zvolánková a Katka
a Martin Antlovi zahrály a zazpívaly několik
koled, které jistě zpříjemnily všem přítomným předvánoční čas. Lidé se sešli v hojném
počtu, proto myslím, že by byla škoda takové
posezení nezopakovat. Děkujeme všem za
podporu.
Lenka Holasová

Události posledních dní:
Výsledky soutěže o nejhezčí stromeček roku 2013
I letos jsme se zúčastnili soutěžní výstavy MAS
Havlíčkův kraj BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE,
tentokrát se dvěma stromečky. Do soutěže bylo
zařazeno 24 stromečků z obcí, které jsou sdruženy
v MAS Havlíčkův kraj. Celkem bylo odevzdáno 298
hlasovacích lístků. Zvítězila obec Kameničky se 117
hlasy, 2. místo obsadila obec Svratouch a 3. místo
obec Vatín.
Z našeho okolí jsme se umístili celkem dobře na 11.
místě spolu s obcí Modlíkov a na 13. místě s obcí
Vepřová a paní Pavlíkovou ze Svratouchu.
Lenka Holasová

3. 1. 2014 Výroční valná hromada SDH
Dne 3. Ledna 2014 proběhla, v prostorách hasičské zbrojnice, Výroční valná
hromada SDH Slavětín. Přítomno bylo 30 členů a dva hosté, 8 členů bylo omluveno,
5 členů bylo nepřítomno. Výroční valnou hromadu zahájil starosta sboru pan Miroslav Sobotka.
Jednatel sboru pan Petr Ondráček poté přednesl zprávu o činnosti sboru v uplynulém roce. Za
zmínku stojí účast našeho sboru se dvěmi soutěžními družstvy na okrskové soutěži konané v Jitkově. Družstvo žen, a družstvo mužů podali slušný výkon a dobře tak reprezentovali náš sbor.
Velice živě jsme pak diskutovali o dění ve sboru a o jeho aktuálních problémech a potřebách.
Výsledkem diskuse byla personální změna na postu předsedy KRR. Společně s představiteli obce
musíme řešit otázku provozu hasičské klubovny. Přijali jsme nového člena, pana Jiřího Stehna ml.
Závěrem bylo všem přítomným podáno malé občerstvení a zahájena volná zábava.
Petr Ondráček, jednatel sboru SDH

5. 1. 2014 Tři králové ve Slavětíně
V neděli dne 5. 1. 2014 se konala již tradiční Tříkrálová sbírka.
Celkem farnost Velká Losenice a Havlíčkova Borová vybrala
138.534 Kč. Z toho se ve Slavětíně vybralo 4.570 Kč, v Oudoleni 12.147 Kč a v Peršíkově 3.295 Kč.
Gabriela Doleželová

Zveme všechny děti na
DĚTSKÝ KARNEVAL 1. února
od 15 hodin v hasičské klubovně.
Na konec února či začátek března
připravujeme Posezení pro seniory,
datum včas upřesníme.
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