
Slavětínský zpravodaj
4/2010místní zpravodaj obce slavětín

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

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!
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Z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 8. 11. 2010
Program:

Složení slibu členů OZ•	
Volba starosty, místostarosty•	

 – volba volební komise
 – stanovení způsobu volby
 – volba starosty
 – volba místostarosty

Zřízení finanční a kontrolní komise•	
Návrhy odměn•	
Návrhy zastupitelů na další volební období•	
Zastupování obce v LDO Přibyslav•	

jednání ustavujícího zasedání předsedal pan bílek jaroslav. přivítal přítomné a seznámil je s pro-
gramem zasedání zo, proti kterému nebyly vzneseny připomínky, a tudíž bylo konstatováno, že usta-
vující zasedání zo se bude nadále řídit navrženým programem:

Složení slibu členů ZO, kterým se ujímají svých práv a povinností•	
Volba starosty a místostarosty•	
– volební komise ve složení: předseda: cacek jiří, členové: Holasová lenka a bílek jaroslav
– Členové zo hlasováním určili, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejnou volbou   
a výkon funkce bude prováděn neuvolněně.
– předseda volební komise vyzval členy vol. komise k podání návrhů na místo starosty obce. 
navržen byl stehno jiří a doležel marek. starostou byl zvolen stehno jiří, a to čtyřmi hlasy, jeden 
se zdržel hlasování.
– předseda volební komise vyzval členy vol. komise k podání návrhů na místo místostarosty obce. 
navržen byl bílek jaroslav. počtem pěti hlasů byl zvolen místostarostou obce.
Na základě ustanovení paragrafu 84, odst. 2 písmeno O a paragrafu 117, odst. 2 zákona  •	
 o obcích starosta vyzval ZO ke zřízení finančního a kontrolního výboru. Dále vyzval členy 
ZO k podání návrhu na volbu předsedy a členů.
– Finanční výbor: předseda: doležel marek, členové: cacek jiří a Holasová lenka   
  členové zo počtem hlasů 5 návrh schválili
– Kontrolní výbor: předseda: cacek jiří, členové: Holasová lenka a doležel marek   
  členové zo počtem hlasů 5 návrh schválili
– Kulturní komise: předseda: Holasová l., členové: petružilková r., stehnová m. a m. doležel  
  členové zo počtem hlasů 5 návrh schválili
Stanovení odměn OZ a členů komisí viz příloha zápisu•	
Programové prohlášení:•	
– dokončení hřiště
– příprava inženýrských sítí na výstavbu rodinných domů
– opravy a údržba komunikací
– využívání dotací
– vybavení hasičské zbrojnice
Obecní zastupitelstvo schválilo místostarostu Jaroslava Bílka, aby zastupoval obec •	
Slavětín na členské schůzi a kandidoval do statutárních orgánů LDO Přibyslav.

na závěr starosta obce poděkoval všem přítomným za účast ve volbách a zasedání ukončil.
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Rozpočet  na rok 2011 
– výdaje

Lesní hospodářství  5 000 Kč

Obecní vodovod  55 000 Kč

Údržba komunikace a cest 20 000 Kč

Příspěvek na školu 
– Havl. Borová

20 000 Kč

Veřejné osvětlení 5 000 Kč

 Odvoz odpadů 
– komunální
– ostatní
– nebezpečný 

50 000 Kč

15 000 Kč

5 000 Kč

Požární ochrana 86 000 Kč

Vnitřní správa 255 000 Kč

Bytové hospodářství    24 000 Kč

Knihovna 5 000 Kč

Kronika 4 000 Kč

Kulturní akce 15 000 Kč

Obecní sportoviště 100 000 Kč

Veřejná zeleň 5 000 Kč

CELKEM : 669 000 Kč

Rozpočet  na rok 2011 
–  příjmy

Daň z nemovitostí 55 000 Kč

Příjem z daní 740 000 Kč

 Poplatky ze psů 1 000 Kč

 Poplatky za vodu 30 000 Kč

 Pronájem pozemků 24 000 Kč

 Pronájem  lesa 250 000 Kč

 Pronájem bytů 54 000 Kč

Výběr za odpady 50 000 Kč

Dotace na státní správu 60 100 Kč

CELKEM : 1 264 100 Kč

Ze zasedání zastupitelstva 
ze dne 16. 11. 2010
Obecní zastupitelstvo schválilo

1/16112010•	  odstoupení j. stehna z pozice starosty
2/16112010•	  odstoupení j. bílka z pozice místostarosty
3/16112010•	  zvolení j. bílka počtem pěti hlasů na post 
starosty
4/16112010	•	 zvolení j. stehna počtem pěti hlasů na 
post místostarosty
5/16112010•	  uzavření dohody o provedení práce s marií 
Šmatlánovou a Hanou dočekalovou
6/16112010•	  uzavření dohody o provedení práce   
s petrem ondráčkem
7/16112010•	  návrh rozpočtu pro rok 2011
8/16112010•	  návrh rozpočtového výhledu na roky  
2012 – 2014
9/16112010•	  obecně závaznou vyhlášku 1/2010 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů
10/16112010•	  obecně závaznou vyhlášku 2/2010 o míst-
ním poplatku ze psů
11/16112010•	  předložený návrh projektu „přeložka 
silnice I/34 slavětín“, ale s následující připomínkou: 
požadujeme prodloužení uvažované hospodářské 
komunikace po levé straně směrem na Českou bělou,   
a to až na hranici lesa
12/16112010•	  starostu jaroslava bílka, aby zastupoval 
obec slavětín na členské schůzi a kandidoval do statu-
tárních orgánů ldo přibyslav
13/16112010•	  odměny pro starostu a místostarostu   
s platností od 1. 12. 2010

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
14/16112010•	  výsledek kontroly provedené zástupcem 
Hasičského záchranného sboru kraje vysočina

Ze zasedání zastupitelstva 
ze dne 27. 12. 2010
Obecní zastupitelstvo schválilo

1/27122010	•	 mimořádnou odměnu ve výši 1500 Kč za 
rok 2010 pro marii antlovou
2/27122010	•	 mimořádnou odměnu ve výši 2000 Kč za 
rok 2010 pro marka doležela
3/27122010	•	 rozpočet obce pro rok 2011
4/27122010	•	 členy inventurní komise: předseda: jiří 
cacek, členové: lenka Holasová a marie antlová



nové  www  stránky  naší  obce
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5/27122010	•	 doplnění zápisu kroniky za období 1989 – 2010
6/27122010	•	 rozpočtové změny
7/27122010	•	 termín konání schůzí obecního zastupitelstva každé poslední pondělí   
v měsíci
8/27122010	•	 provedení výměny poškozeného kotle pro byt p. babáka. náklady budou 
hrazeny z rozpočtové rezervy.
9/27122010	•	 prominutí platby 468 Kč za odpady v roce 2010 paní janáčkové, která byla 
v daném roce v léčebně pro dlouhodobě nemocné

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
10/27122010•	  zápis z členské schůze ldo přibyslav konané dne 23. 11. 2010
11/27122010•	  zápis z jednání valné hromady obcí borovsko konané dne 29. 11. 2010
12/27122010•	  zápis z jednání valné hromady svazku obcí podoubraví konané dne   
13. 12. 2010
13/27122010•	  zápis z jednání valné hromady svazku obecních lesů přibyslav konané 
dne 16. 12. 2010
14/27122010•	  zápis z jednání valné hromady svazku obcí přibyslavska 
15/27122010•	  zápis z porady starostek a starostů obcí správního obvodu obce   
s rozšířenou působností konané dne 13. 12. 2010 v chotěboři

v závěru loňského roku jsme uvedli do 
provozu nové www stránky naší obce. 
naleznete je na adrese 
www.obecslavetin.estranky.cz. 
na stránkách naleznete řadu informací 
rozdělených do následujících odkazů:

ÚŘEDNÍ	DESKA	(je	elektronickou	alternativou	vývěsní	desky	
umístěné	u	obchodu):
 – pozvánky na aktuální schůzi zastupitelstva s programem
 – aktuální rozpočet obce
 – rozpočtový výhled
 – obecní vyhlášky
INFORMACE:
 – zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva
 – bude zde umístěn kalendář akcí pro letošní rok
ZPRAVODAJ	OBCE	(archiv	všech	vydání	Obecního	zpravodaje)
FOTOALBUM:
 – nyní je zde několik fotografií převzatých ze staré verze stránek
 – zde budeme umisťovat fotografie z akcí konaných v obci

s tvorbou stránek jsem zatím na počátku, a proto vás prosím o jakékoliv náměty a ná-
pady na jejich úpravy, nebo vylepšení. stejně tak vás prosím o poskytnutí jakýchkoliv 
informací, dokumentů, nebo fotografií, o nichž si myslíte že stojí za to je na stránkách 
prezentovat.            předem vám děkuji za vaše náměty. marek doležel



5

Události posledních dní:
7. 1.  2011  Výroční schůze SDH 

Společenská kronika 

19. 11. 2010 jsme se rozločili s paní Růženou Cackovou,
s láskou vzpomínáme! Kdo v srdcích žije, neumírá. Fr. Hrubín

19. 11. 2010 oslavili manželé Jaroslava a Jan Sedlákovi zlatou svatbu, 
gratulujeme a přejeme ještě mnoho společných let!

V období od října do prosince 2010 oslavili svá kulatá výročí: Marie Šedivá 65 let, 
Petr a Pavel Holasovi 35 let, Marie Ondráčková 75 let 

a Božena Kolouchová krásných 81 let. Všem oslavencům gratulujeme!  

výroční valnou hromadu zahájil sta-
rosta sboru pan m. sobotka. jednatel 
petr ondráček poté přednesl zprávu o 
činnosti sboru v roce 2010. 

19. 2. jsme se účastnili okrskové vvH 
v Kojetíně a 28. 3. se starosta sboru 
účastnil okresního aktivu. 24. 4. pro-
běhlo pravidelné čištění požární ná-
drže. 8. 5. jsme se účastnili pietní akce 
u pomníku padlých. okrskové soutěže 
v cibotíně konané 29. 5. jsme se účast-
nili s družstvem mužů a družstvem žen, obě družstva se umístila na 4. místě. poté se konala 4. 6. výborová 
schůze a následně 11. 6. i členská schůze. obě schůze se konaly kvůli  zajištění provozu hasičské klubovny. 17. 6. 
byl založen běžný účet a poté 8. 7. zřízen živnostenský list. 24. 7. jsme se podíleli na organizačním zajištění tra-
diční pouťové zábavy, která proběhla současně se slavnostním otevřením nové hasičské zbrojnice. tato akce se 
spoustou doprovodného programu byla však velmi poznamenána nepřízní počasí. v týdnu před poutí se hasiči 
podíleli na úklidu okolí hasičské zbrojnice a zbrojnice samotné. dále jsme se podíleli na několika menších akcích 
ve spolupráci s obecním úřadem za účelem zajištění provozu obce, mimo jiné také na dětském dni. 

schůze pokračovala zprávou pokladníka zdenka Koloucha o hospodaření v uplynulém roce. následovala 
revizní zpráva, volba delegátů sdH na vvH okrsku a zajištění vvH, která se bude letos konat ve slavětíně 
18. 2. 2011. poté proběhla kontrola plnění usnesení z minulé vvH a diskuse. přijati byli tři noví členové: ja-

kub cacek, oldřich a petr peřinovi. 
slova se ujal starosta obce j. bílek,  
který poděkoval za spolupráci 
v uplynulém roce 2010.

velitel na závěr informoval pří-
tomné o možnostech dokončení 
hřiště a jeho okolí. nejlepší varian-
tou se ukázal pronájem a dokon-
čení za podpory státních dotací. 
návrh byl všemi hlasy přijat. 

     ze zápisu výroční schůze SDH, 
jednatel  P. Ondráček
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18. – 28.12. 2010 se konala v modlíkově již tradiční soutěž vánočních stromečků, slavětínský 
se umístil na 7. místě. děkujeme tímto paní peřinové za zapůjčení háčkovaných ozdob na 
soutěžní stromeček.                      

silvestr ve slavětíně neoslavovali jen 
dospělí, ale i děti, které se poslední 
den v roce sešly v hasičské klubovně. 
Kromě zábavy je čekalo jídlo, pití i dět-
ské šampaňské, kterým si všechny na 
závěr připily a popřály hodně štěstí 
do nového roku.                 

kULtURNí iNfO PRO ROk 2011
 29. ledna Ples městyse v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. února Hasičský ples v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. února Dětský karneval masek v KD Oudoleň od 13.30

12. února Posezení pro seniory v hasičské klubovně ve Slavětíně od 14.00

18. února Valná hromada SDH okrsku v hasičské budově ve Slavětíně od 19.00

19. února Obecní ples v Oudoleni (hraje Tandem) od 20.00

19. února Ples Unie rodičů v Havlíčkově Borové od 20.00

26. února Maškarní průvod Oudolení – SDH
26. února Maškarní ples v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. března Myslivecký ples v Oudoleni (hraje Polyvox) od 20.00

27. března Dětský karneval v hasičské klubovně ve Slavětíně od 14.00

28. května Okrsková soutěž v požárním sportu v České Bělé

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

31. 12.  2010  Dětský silvestr 

8. 1.  2011  tři králové ve Slavětíně 

18. – 28. 12.  2010  Soutěž vánočních stromečků

v letošním roce již pojedenácté zavítali do naší obce tři 
králové. ve slavětíně a v oudoleni bylo celkem vybráno 
15 315 Kč. výtěžek sbírky je tradičně určen především na 
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším potřebným, a to zejména v re-
gionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je určena 
na humanitární pomoc do zahraničí. jménem potřebných 
děkujeme všem za přijetí koledníků a za poskytnuté dary. 
zároveň patří náš dík všem organizátorům tříkrálové 
sbírky, koledníkům i jejich doprovodu.             

27. ledna 2011 proběhne zápis dětí do 1. třídy v Oudoleni
Od	13.00	do	16.00	hod,	zapsané	budou	děti	narozené	od	1.	9.	2004	do	31.	8.	2005.	


