Slavětínský zpravodaj
místní zpravodaj obce slavětín

Pozvánka

4/2010
2/2014

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

na oslavy 700PF
let Slavětína
2011

Program na sobotu 19. 7. 2014

13:00 – zahájení u hasičské zbrojnice – kapela Vysočinka
13:30 – uvítací slovo starosty
13:40 – představení knihy o Slavětínu – Pavel Janáček
14:00 – koncert kapely Vysočinka
16:30 – průvod po vsi – položení věnce u pomníku padlých
17:00 – 18:00 mše a žehnání obecního praporu u kapličky
20:00 – k poslechu a tanci zahraje u hasičské zbrojnice Duo Semerád z Nové Vsi

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

Program na neděli 20. 7. 2014

13:00 - 17:00 harmoniky, skupina Pavla Kršky

Doprovodný program:

Stánky a pouťové atrakce. Od 14:00 – 16:00 hodin bude otevřená místní knihovna.
Občerstvení zajištěno po oba dny v hasičské klubovně.
Těšíme se na Vaši návštěvu
starosta Jaroslav Bílek a zastupitelé obce Slavětín

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 4. 2014
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1S/28.4.2014 Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů se společností EKOKOM, a.s.
2S/28.4.2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu
z obalů se společností EKO-KOM, a.s.
3S/28.4.2014 pověření pro společnost EKO-COM, a.s. k plnění závazků ze smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů uzavřené se společností EKO-KOM, a.s.
4S/28.4.2014 Uzavření kupní smlouvy na prodej parcely číslo 71/2 s panem Tomášem
Prostředním ze Ždírce nad Doubravou. Kupní smlouva bude obsahovat všechny závazné podmínky prodeje které byly předem zveřejněny.
5S/28.4.2014 Uzavření kupní smlouvy na prodej parcely číslo 71/3 manželům Procházkovým z Meziboří u Litvínova. Kupní smlouva bude obsahovat všechny závazné podmínky prodeje které byly předem zveřejněny.
6S/28.4.2014 Uzavření kupní smlouvy na prodej parcely číslo 71/7 manželům Schnáblovým ze Ždírce nad Doubravou. Kupní smlouva bude obsahovat všechny závazné
podmínky prodeje které byly předem zveřejněny.
7S/28.4.2014 Písemné vyrozumnění pro žadatele o stavební parcely: pana Petra Ondráčka, pana Vojty Ondráčka a sl. Lucie Ondráčkové, že doposud nepotvrdili ani neodmítli podmínky pro zakoupení stavebních parcel v obci.
8S/28.4.2014 Prodej parcely číslo 71/10 panu Martinu Smejkalovi za 30 Kč/m2 s podmínkou, že uhradí poměrnou část nákladů na jejich zbudování ve výši 80.000,- kč, pokud se bude v budoucnu chtít napojit na nově zbudované ing. sítě.
9S/28.4.2014 Smlouvu o dílo č. 03/2014R na opravu místní komunikace Slavětín – Oudoleň se společností REALCOM s.r.o.
10S/28.4.2014 Smlouvu o dílo na vybudování „Technické infrastruktury pro 6 RD
v obci Slavětín – Plynovod“ uzavřené se společností Jan Matějka ze Ždírce nad D..
11S/28.4.2014 Drobné úpravy, opravy a údržbu veřejných prostor, které budou hrazeny z rozpočtové rezervy.
12S/28.4.2014 Rozdělení nákladů na zpracování geometrického plánu poměrně mezi
všechny kupující.
13S/28.4.2014 Rozpočtovou změnu číslo 3.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•

1 V/ 28.4.2014 Finanční hospodaření za březen 2014.
2 V/ 28.4.2014 Zápis z jednání představenstva Lesního družstva obcí konaného dne
28. března 2014.

Společenská kronika
V období od dubna do června 2014 oslavili svá významná výročí
paní Jaroslava Doleželová, Růžena Málková, Alena Stará, pan František
Ondráček a Jan Sedlák. Všem oslavencům gratulujeme!
Dne 18. 6. 2014 se narodila Anežka Holasová,
vítáme Anežku mezi námi a její rodině gratulujeme!

•
•

3 V/ 28.4.2014 Žádost o stavební parcelu č. 71/7 podanou Vladimírem a Ivanou
Schnáblovými ze Ždírce nad Doubravou.
4 V/ 28.4.2014 zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí Podoubraví ze dne 31. 3.
2014.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 5. 2014
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•

1S/26.5.2014 Závěrečný účet obce Slavětín za rok 2013 včetně zprávy o přezkumu hospodaření. Vysloven souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
2S/26.5.2014 Účetní uzávěrku obce Slavětín sestavenou k 31. 12. 2013.
3S/26.5.2014 Uzavření kupní smlouvy na prodej parcely číslo 71/6 panu Stanislavu Ondráčkovi. Kupní smlouva bude obsahovat všechny závazné podmínky prodeje, které
byly předem zveřejněny.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•

1V/26.5.2014 Zápis z jednání představenstva Lesního družstva obcí konaného dne
29. 4. 2014.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 6. 2014
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•

1S/23.6.2014 Nákup hrnce a kontaktního grilu pro hasičskou zbrojnici.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•
•

1V/23.6.2014 Písemné odstoupení pana Vojtěcha Ondráčka a sl. Lucie Ondráčkové od
koupě stavebních pozemků.
2V/23.6.2014 Telefonické odstoupení pana Stanislava Ondráčka z Chrudimi od koupě
stavebního pozemku.
3V/23.6.2014 Územní souhlas s provedením ohlášené stavby „Stavební úpravy zahradního domku“ na pozemku parc. č. st. 71 manželů Doleželových.
4V/23.6.2014 Zápis z jednání představenstva LDO a kontrolní komise ze dne 30. 5. 2014.

Události posledních dní:
1. 2. 2014 Dětský karneval
Dne 1. února jsme pro děti
uspořádali karneval. Při vstupu
každý malý účastník dostal výherní lístek do tomboly, která se
losovala na závěr. Během karnevalu děti provázely dětské písničky, na které mohly tancovat,
čekalo je několik soutěží a nechybělo ani něco na zub. Děti
si karneval užily každý po svém
a celé odpoledne všem rychle
uteklo.
Renata Petruželková

Události posledních dní:
13. 4. 2014 Čtvrtá výtvarná dílna
Čtvrtá výtvarná dílna se uskutečnila v neděli 13. dubna 2014, tentokrát ve velkém
počtu – 12 dětí, 5 maminek a dva čtenáři
si přišli vypůjčit nové knihy. Vyráběli jsme
velikonoční dekoraci, malovali vajíčka
a maminky také zkusily uplést pomlázku.
Děti si prohlédly pohádkové knihy a některé si je vypůjčily domů. Bylo to pěkné
a tvořivé odpoledne. Po prázdninách budou výtvarné dílny pokračovat nejenom
pro dětské čtenáře, ale také pro jejich maminky, babičky, tetičky. Pro každého kdo
si najde chvilku zastavit se v knihovně.
Jaroslava Doleželová, knihovnice

19. 4. 2014 Čištění koupaliště

Přivítání

30. 4. 2014 Pálení čarodějnic

Dům čp. 49 zakoupili manželé Eva a David Mifkovi z Čáslavi. Tímto je vítáme ve Slavětíně
a věříme, že se zapojí do společenského života. Přestože, to mají jako chalupu.
Jaroslav Bílek, starosta
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