
Slavětínský zpravodaj
1/2008místní zpravodaj obce Slavětín

Vážení spoluobčané,
   máme za sebou I. čtvrtletí letošního roku, jaro se pomalu, ale jistě probouzí, provádí se jarní 
úklid a úprava zahrádek na novou sezónu. Z pohledu OÚ se tento rok plánuje oprava kapličky 
v hodnotě 200 tis. se státní dotací 120 tis. Byl proveden úklid před pomníkem, vyčištěno 
koupaliště a pokračuje se na jeho opravě. Dále se zpracovává projektová dokumentace  na 
rekonstrukci hasičárny a do konce května bude podána žádost na dotaci pro rok 2009. 
   V letošním roce bude dokončen územní plán obce a tím bude dána možnost k další pláno-
vané výstavbě rodinných domků.
   Tímto bych chtěl vyzvat všechny kdo má, nebo bude mít zájem o stavební parcely, že  je už 
možné se o ně hlásit.
   Věřím, že budeme se každý starat o údržbu okolí svých domů včetně veřejných prostranství 
tak, aby naše vesnička lahodila naším očím, ale i cykloturistům, kteří naší obcí projíždí. 

  Jaroslav Bílek, starosta



ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 12.  2007
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/20122007•	  rozpočet obce pro 2008
2/20122007•	  rozpočtové opatření 4/07
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ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 1.  2008
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/28012008•	  projektovou dokumentaci na opravu kapličky a dále chválilo 
žádost o dotaci ve výši 260 000,- Kč
2/28012008•	  instalaci satelitu na obecní dům č. 7 pro p. Tomáše Babáka
3/28012008•	  inventurní zápis k 31. 12. 2007 bez připomínek
4/28012008•	  vyřazení majetku navrženého inventurní komisí
5/28012008•	  projekt plynofikace obce vyvést z účetnictví (O42). Plynofikace 
proběhla v rámci Svazku obcí Borovsko. Plynovod nebude již nikdy majet-
kem obce a tudíž nebude projekt zařazen do pořizovací ceny stavby.
6/28012008•	  projekt „Komunikace“ vyvést z účetnictví (O42), protože nedošlo 
k jeho uskutečnění. Komunikace byla pouze opravena.
7/28012008•	  z důvodu nefunkčnosti vyřadit majetek z podrozvahového účtu (971)

 - psací stroj v hodnotě 1584,- Kč
 - židle v klubovně (16 ks) v celkové hodnotě 956,- Kč
 - katastrální mapy (2 ks) v celkové hodnotě 2500,- Kč
8/28012008•	  Obecně závaznou vyhlášku obce Slavětín č.1/2008, kterou se 
stanovuje část společného školského obvodu základní školy

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
9/28012008•	  zápis z představenstva LDO z 29. 11. 2007

 ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 2.  2008
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/25022008•	  valorizaci mezd zastupitelstva viz. příloha
2/25022008•	  p. JIřího Stehna, jako zodpovědnou osobu pro nakládání   
s nebezpečnými odpady
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Společenská kronika 
v období od ledna do března 2008 

oslavili svá výročí:

- Sedláková Jaroslava - Stará Alena
- Sedlmajer Martin - Blažková Martina

Všem oslavencům gratulujeme!

POZOR ZMĚNA! 
Od 1. 4. 2008 bude 
odpad vyvážen 1 × za 
14 dnů v pondělí, vždy 
v lichých týdnech.

3/25022008•	  uzavření smlouvy se stavební firmou Dřevokov - Škarid 
Chotěboř na realizaci opravy kapličky v hodnotě 260 000,- Kč
4/25022008•	  Objednávku opravy komunikace mezi Slavětínem a Oudolení
5/25022008•	  zřízení obecní knihovny

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
6/25022008•	  zápis z představenstva LDO z 31. 1. 2008
7/25022008•	  zahájení stavby vedení vysokého napětí

ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 3.  2008
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/31032008•	  Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků, které vlastní jako 
podílový spoluvlastník a to  p.č. 1012/2 v k.ú. a obci Vojnův Městec – ostatní 
plocha o výměře 41671 m2, p.č. 145/1 – trvalý travní porost o výměře 87 m2 
a 145/2 – trvalý travní porost o výměře 14 m2, obě v k.ú. a obci Světnov. Tyto 
pozemky směňuje za pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí se sídlem 
v Přibyslavi.

 Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
2/31032008•	  Informaci o platné legislativě a o úkolech v jednotlivých ob-
lastech na úseku zajišťování obrany České republiky zákon č. 222/19999 
Sb. Dále z oblasti stanovené zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  
a 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
3/31032008•	  informace ze schůzky starostů obcí v Ronově nad Sázavou.



Co nám v obci chybí?
Slavětín je malebná vesnička s kapličkou, obecním 
úřadem, obchodem, klubovnou dobrovolných hasičů. 
Obec je obklopena lesy, z nichž přitéká čistá voda do 
místního koupaliště. 
   Zdálo by se, že téměř nic nechybí. Ale přeci jen něco - obecní 
knihovna. Ta v minulosti v obci byla, vedla ji paní učitelka Val-
trová a po ní paní Niklová. V dubnu 2001 však byla činnost kni-
hovny ukončena.
   V současné době pro Vás připravujeme její obnovení v pros-
torách Obecního úřadu. Začalo se úklidem a nyní bude probíhat 
úprava uvolněných místností tak, aby v nich mohlo v krátké 
době vzniknout příjemné a lákavé prostředí, ve kterém si budete moci posedět, číst 
i půjčit knihy a časopisy či využívat internet k získávání dalších informací. Činnost 

knihovny bude koncipována tak, aby 
se mohla stát vhodným centrem pro 
tvořivost dětí i dospělých.
   Děkuji Vám všem, kteří jste pomohli 
již při vyklizení prostorů a zároveň Vás 
všechny prosím o pomoc a nápady, které 
mohou přispět k úspěšnému dokončení 
připravovaného záměru. 

  Jaroslava Doleželová
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