Slavětínský zpravodaj

3/2010

místní zpravodaj obce Slavětín

Vážení spoluobčané,
za pár dní tu máme nové volby do obecního zastupitelstva a tak mi dovolte pár slov k závěrečné
zprávě obecního zastupitelstva a jeho činosti za období 2006 – 2010.
Obecní zastupitelstvo zasedalo pravidelně každé poslední pondělí v měsíci, kde se zabývalo
především rozvojem obce, finančním hospodařením a běžnou činností obce.
Zastupitelstvo pracovalo v tomto složení:

starosta:
Jaroslav Bílek
místostarosta: Jiří Stehno
			
členové:
Jiří Cacek
		
Petr Ondráček
		
Marek Doležel (od roku 2007)
hospodářka: Marie Antlová

– investiční činnost
– evidence obyvatel, odpadové hospodářství,
veřejné osvětlení, CZECH POINT
– požární ochrana, kontrolní činnost
– pozemky, obecní vodovod, obecní lesy
– obecní majetek, zápisy zastupitelstva
– zastupitelka 2006 – 2007, účetnictví obce

Za toto volební období se provedla celá řada investičních i neinvestičních akcí
2006 – úprava vodoteče v obci, instalace vodoměrů do všech nemovitostí
		
– oprava střechy na bytovce
2007 – nová kanalizace a komunikace u domu čp. 59 Lipavský
		
– úprava vodoteče v obci – dokončení
2008 – oprava kapličky – odvodnění, oprava fasády, nátěr střechy a výměna oken
		
– zpracování a schválení územního plánu
2009 – nový plot okolo obecního pozemku u bytovky
		
– oprava omítek a bílení chodby v bytovce
		
– demolice staré hasičárny zahájení výstavby nové zbrojnice a hřiště
2010 – instalace nových plastových oken do bytovky
		
– obnovení kroniky jak psané tak obrazové
		
– sraz rodáků a představení znaku a vlajky obce
		
– dokončení nové hasičské zbrojnice, klubovny a hřiště
2006

2007

2008

2009

2010

Příjmy

1 289 680 Kč

1 404 551 Kč

1 369 002 Kč

6 351 149 Kč

1 053 369 Kč

Výdaje

760 000 Kč

989 517 Kč

970 608 Kč

6 020 582 Kč

2 610 421 Kč

Dotace

127 000 Kč

445 278 Kč

180 384 Kč

4 211 683 Kč

190 000 Kč

Hodnoty v Kč k 31. 8. 2010

Veškerá investiční i neinvestiční činnost byla hrazena z prostředků obce a dotací. Obec má půjčku
ve výši 300 000 Kč, která bude splacena do konce roku a tím jde obec do dalšího roku bez dluhů
s předpokládaným zůstatkem 100 000 Kč. Dále se každoročně provádí čištění koupaliště, údržba
zeleně v obci a jejím okolí, zimní údržba místních komunikací, dětský den a kulturní posezení.
Věřím, že nová budova hasičské zbrojnice ještě více obohatí kulturní a společenský život v obci.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za toto volební období jak zastupitelům, tak i Vám občanům
a chalupářům obce Slavětín za spolupráci,dobré mezilidské vztahy a novému zastupitelstvu
popřát hodně iniciativy za další rozvoj naší malebné vesničky.
J. Bílek, starosta

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 8. 2010
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•

1/3082010 Dodatek nájemní smlouvy mezi podílnickými obcemi Lesního družstva
obcí a Lesním Družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 10. 6. 2006
2/3082010 zapojení do projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji
Vysočina (ISNOV)

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
•
•

3/3082010 Zápis z výrobního výboru ze dne 24. 8. 2010, kde byla projednána
přeložka silnice I/34 Ždírec nad Doubravou – obchvat
4/3082010 Zápis ze schůze představenstva LDO ze dne 25. 6. 2010

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 9. 2010
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
•
•
•

1/2792010 Zápis z jednání představenstva LDO ze dne 26. 8. 2010
2/2792010 Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Přibyslavska
3/2792010 Usnesení valné hromady SOP ze dne 17. 6. 2010

Společenská kronika
V období od července do září 2010 oslavili svá kulatá výročí Jana Křesťanová 20 let,
Marie Zvolánková úctyhodných 91 let, Smejkal Martin 40 let, Peřina Oldřich 30 let.
Všem oslavencům gratulujeme!
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Události posledních dní:
Otevírání hasičské zbrojnice a sraz rokáků 24. 7. 2010

Dne 24. 7. 2010 v Naší obci proběhlo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice. Při této
vyjímečné příležitosti byl také představen prapor a znak obce. Klíč od nové zbrojnice předal veliteli
JSDH Slavětín Markovi Doleželovi někdejší poslanec parlamentu ČR Mgr. Milan Bičík. Následně
vystoupil ochotnický soubor JENTAK z Havlíčkovy Borové s hrou zaobírající se vznikem Slavětína.
Dále byl u příležitosti 65. výročí konce 2. Světové války uspořádám průvod obcí zakončený
položením věnce a pietní vzpomínkou u Pomníku padlých. Na závěr doprovodného programu
měli přihlížející možnost sledovat historický požární útok vedený z ruční stříkačky tažené koňmi.
Tuto ukázku si pro Nás připravili hasiči z České Jablonné.
Celým odpolednem nás doprovázela živá dechová hudba a večer se pokračovalo tradiční
pouťovou zábavou. 							
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Valná hromada Svazku obcí Podoubraví 1. 10. 2010

1. října 2010 proběhlo v hasičské zbrojnici ve Slavětíně zasedání Valné hromady Svazku
obcí Podoubraví. Tato akce významně přispěla k propagaci naší obce v rámci “Podoubraví”,
na tom se shodlo všech 18 starostů.
Rád bych touto cestou poděkoval panu Zbyňkovi Doleželovi za přípravu “mexického guláše” a paní Stehnové Martině, Cackové Miladě, Bílkové Jaroslavě a Horákové Daně za upečení
domácího štrůdlu, koblížků a koláčů, všem velice chutnalo.
J. Bílek, starosta

Grilování na koupališti 25. 6. 2010

Nabízíme kvalitní koňský hnůj na zahrádku!
Odvoz možný kdykoli po domluvě, informace na čp. 44 Doleželovi, tel.: 608 831 718.
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