
Slavětínský zpravodaj
2/2008místní zpravodaj obce Slavětín

Vážení spoluobčané,
po několika letech byla 19. července 2008 opět otevřena knihovna v nově upravených 
místnostech Obecního úřadu. Děti si zde mohou vypůjčit leporela pro nejmenší, pohád-
ky, dívčí románky, dobrodružné a naučné knihy. Pro dospělé jsou připraveny romány pro 
ženy, detektivky, sci-fi, humorné a odborné knihy, různé časopisy. 
Knihovna bude otevřena každé úterý od 15,30 do 17,00 hodin a každou sobotu od 8,00 
do 9,30 hodin. O případných změnách provozní doby knihovny budete včas informováni. 
Prosím o vyplnění a vrácení přiloženého dotazníku do knihovny a zároveň Vás zvu k její 
návštěvě.

  J. Doleželová, knihovnice
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ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 4.  2008
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/28042008•	  uzavření smlouvy s obcí Račín o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene na poz. p.č. 238 a 239 v k. ú Račín u Polničky v obci Račín
2/28042008•	  stavební úpravu hasičské zbrojnice a sportoviště včetně podání 
žádosti o dotaci
3/28042008•	  opravu požární nádrže, oprava bude hrazena z rozpočtové rezervy
4/28042008•	  schválilo žádost o připojení novostavby p. Pavla Holase na obecní 
vodovod
5/28042008•	  stavební úpravy v č. p. 5

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
6/28042008•	  stavební úpravy v č. p. 5 ohlášené p. Janou Cackovou
8/28042008•	  zápis z představenstva LDO z 24.4.2008

ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 5.  2008
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/26052008•	  Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2007 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o 
výsledku hospodaření a přijímá toto opatření: “Ukládá hospodářce obce p. Ant-
lové nápravu nedostatku spočívající v neúplnosti vedení účetnictví. Termín zjed-
nání nápravy je do 30.6.2008“
2/26052008•	  Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtové změny:

   – č. 1 – oprava chybně pořízeného rozpočtu – snížení nákladů na potraviny 
      a povýšení nákladů na povinné pojištění. 8.800,- Kč
  – č. 2 – povýšení nákladů na dojíždějící žáky do školských zařízení Chotěboř.       
      Ke krytí budou navýšeny daňové příjmy 11.600,- Kč
  – č. 3 – povýšení nákladů na jednání přestupkové komise dle mandátní 
     smlouvy s Městem Chotěboř. Ke krytí budou navýšeny daňové příjmy 500,- Kč
3/26052008•	  opravu požární nádrže, oprava bude hrazena z rozpočtové rezervy
6/26052008•	  příspěvek na krytí nákladů na pronájem toalet pro hasičskou soutěž
7/26052008•	  žádost p. Marka Doležela na odkup pozemku
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Upozornění ke sběru odpadů: 
Náklady na svoz odpadu jsou obci účtovány podle skutečného množství 
a váhy. Výše nákladů je dále rozpočítávána. Prosíme Vás proto, abyste 
do popelnic nedávali odpad, který do nich nepatří (sklo, kamení, drny 
atd.) Plastové lahve před vhozením do kontejneru na plasty zmačkejte.

8/26052008•	  zřízení obecní knihovny a potvrzení Zřizovací listiny, knihovnicí byla 
jmenována pani Jaroslava Doleželová

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
	9/26052008•	  zápis z představenstva LDO z 24.4.2008
10/26052008•	  oznámení stavebního úřadu o schválení odstranění stavby č. p. 32

ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 6.  2008
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/30062008•	  vydání prohlášení o tom, že na pozemcích 250/2, 250/4, 250/6  
a 250/6 v k. ú. Slavětín u Oudoleně je umístěno těleso místní komunikace, které 
je ve vlastnictví obce a dále vydání žádosti o bezúplatný převod výše uvedených 
pozemků do vlastnictví obce.
2/30062008•	  uzavření dohody s p. Babákem o údržbě zeleně, vytápění prostor 
obecního úřadu a způsobu vyrovnání

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
3/30062008•	  zápis z představenstva LDO z 21.5.2008
4/30062008•	  informaci o změně zákona o dani z nemovitosi
5/30062008•	  možnost podat návrh na vysázení stromů v okolí místních komu-
nikací
	6/30062008•	  návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe   
k připomínkám veřejnosti

Všem narozeným dětem a jejich rodinám gratulujeme!
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 31. 5. 2008 okrsková soutěž v požárním sportu

19. 7. 2008 pouť a otevření obecní knihovny 
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