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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!
Změna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
Oznamujeme občanům, že během měsíce října až listopadu, budou kontejnery na
tříděný odpad přemístěny na nově vybudované stanoviště u hřiště.
Žádáme občany, aby do velkoobjemového kontejneru na bioodpad dávali pouze
bioodpad, např. tráva, listí, drny, plevele, rostliny, hlína, piliny, hobliny, kúra,
spadlé ovoce, atd.
V žádném případě nedávat větve, komunální odpad, sklo, plast, textil, zbytky jídla.
Děkujeme za třídění odpadu.
			
Jiří Stehno, starosta obce

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve středu 26. října 2016 proběhne v obci Slavětín svoz nebezpečného odpadu a odběr
starých elektrospotřebičů firmou ODAS.
		
Místo přistavení:
Před obecním úřadem
		
Doba sběru:
17.00 – 17.15
		
Žádáme občany, aby odpad přinášeli až v době svozu.
Upozorňujeme, že není možné v rámci svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku.
Druhy odebíraných odpadů:
Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií,
staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje
a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice,
televize atd.						
Jiří Stehno, starosta obce

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 7. 2016
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Dále přítomni: Lenka Tichá

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání.
Usnesení se plní ve všech bodech.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za červen 2016.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva a kontrolní komise		
LDO Přibyslav dne 24. 6. 2016.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o zřízení Centra společných služeb
při Svazku obcí Podoubraví.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci Lenky Tiché o znění nové pojistné smlouvy, 		
která bude uzavřena mezi Českou pojišťovnou a Obcí Slavětín. L. Tichá opustila zasedání.
7. Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou firmy Jan Matějka – autodoprava, na 		
zhotovení zpevněné plochy pro kontejnery. Cena dodávky by měla být
116.455,75 Kč bez DPH.
8.	Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou firmy Jan Matějka – autodoprava na
úpravu a zpevnění koryta vodoteče. Cena dodávky by měla být 258.997,45 Kč bez DPH.
9. Zastupitelstvo sbere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2016 ze dne 30. 6. 2016.
10. Zastupitelstvo souhlasí s žádostí manželů Vladimíra a Ivany Šnáblových,
o prodloužení kupní smlouvy ze dne 29. 7. 2014 týkající se prodeje parcely č. 71/7.
Kupní smlouva se tímto prodlužuje o jeden rok. Manželé Šnáblovi tak nemusí zaplatit
pokutu 100.000 Kč za nedodržení kupní smlouvy.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru o kontrole hospodaření
obce v 1 a 2 Q 2016.
12. Různé: Zastupitelstvo obce bere na vědomí doručení Certifikátu k „Environmentálnímu
vyúčtování za rok 2015“. Informaci starosty o nutnosti provést revizi kotlů na tuhá
paliva, a to do konce roku 2016. Pan Petr Jun bude osloven ohledně osazení
obrubníků okolo výsadby na návsi a osázení břehu potoka. 29. 7. 2016 bude proveden
odečet vodoměrů a následující den bude v kanceláři vybírán poplatek za vodu.
	Cena za m3 je 10 Kč.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 9. 2016
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání.
Usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za červenec a srpen 2016.
4.	Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva a kontrolní komise LDO
	Přibyslav ze dne 02. 09. 2016.
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5.	Zastupitelstvo bere na vědomí žádosti o odkoupení stavebních parcel č. p. 71/5 a 71/6
v k. ú. Slavětín u Oudoleně. Budou učiněny úkony potřebné k prodeji těchto stavebních
parcel.
6.	Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, týkající se příspěvku na
	Svazek obcí Podoubraví.
7.	Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení, podél komunikace vedoucí
směrem na Oudoleň.
8.	Zastupitelstvo souhlasí s vydáním rozhodnutí o navýšení odběru podzemní vody
z vodního zdroje Březina umístěného na pozemku p. č. 177/7 v k. ú. Slavětín
u Oudoleně.
9.	Zastupitelstvo souhlasí s odstraněním zeleně u pana Solaře, která zasahuje do
komunikace na návsi. Důvodem je nepřehlednost přilehlé křižovatky.
10.	Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o průběhu hydrogeologického
měření. Do 15. 10. 2016 budou známy výsledky měření a bude zpracován projekt na
posílení vodního zdroje obce Slavětín, tak aby bylo možno včas požádat o finanční
dotaci na tuto akci.
11. Různé: Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlas s odstraněním části stavby:
	Venkovní vedení VN 22 kV č. 61, odbočka Buková. Pan Petr Jun osadí části prostoru na
návsi cibulovi nami. Firma EuroEnergo s.r.o. zpracuje průkaz energetické náročnosti
budovy č. p. 7. Bude přistaven kontejner na komunální odpad ze sběrného dvora
v Havl. Borové. Nově vydávaný Podoubravský zpravodaj bude distribuován do
každédo domu. Družstvo Slavětína, ve složení Lenka Holasová, Oldřich Peřina a Jiří
	Stehno, se na Podoubravském víceboji umístilo na krásném 9 místě. Pojistná smlouva
uzavřená s Českou pojišťovnou bude vypovězena, z důvodu možnosti oslovení více
pojišťoven, zajistí Petr Ondráček.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 31. 10. 2016 od 19:00 hod.

Společenská kronika

V období červenec, srpen, září 2016 oslavili svá kulatá výročí
paní Marie Zvolánková a Marcela Ondráčková.
Všem oslavencům gratulujeme!

Knihovna dětem - soutěž!!!

Vyhlašuji zábavnou čtenářskou hru pro všechny děti
od 1. listopadu 2016 do konce srpna 2017. Co je potřeba: každý měsíc přečíst sám, nebo s rodiči jednu zajímavou knihu, napsat obsah nebo nakreslit obrázek
(podle věku a schopností). Děti dostanou průkaz, do
kterého bude zaznamenán splněný úkol. Výtvarné i slohové práce budou vystaveny a ke konci roku budou všichni odměněni při slavnostním posezení. V knihovně máme
moc zajímavých knih, je z čeho vybírat. Knihovna je otevřená každou sobotu od 8.00 do 10.00 hodin. Už se těším na vaše čtení a tvoření. Jaroslava Doleželová, knihovnice

Události posledního období:
červenec a srpen 2016 Překážková dráha a tajuplná cesta
V červenci děti soutěžily opět na překážkové dráze postavené na hřišti. Na srpen jsme pro školáky připravili Tajuplnou cestu po Slavětíně a okolí. Malí dobrodruzi měli
za úkol nejprve uhodnout, kde se místa s úkoly nachází a teprve poté je vyřešit. Obě soutěžní družstva si vedla dobře, to vítězné vyhrálo jen o pár bodů. Školkové děti
zůstaly soutěžit na hřišti.
Na podzim pro všechny děti připravujeme podzimní procházku plnou hádanek a úkolů.
Lenka Holasová

23. červenec 2016 Pouť ve Slavětíně
Letos byl celý pouťový program připravený na sobotu
23.7. Počasí bylo pěkné a účast veliká. Odpoledne začalo pro všechny milovníky dechovky. Pozvání přijala
dechová kapela Malá Kapela Pavla Havlíka z Českých
Budějovic. Lístky na dechovou kapelu byly opět sloso-
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vatelné. Jedním z výherců byla i paní Sobotková. Večer potom patřil spíše mladším ročníkům,
kde k poslechu i tanci zahrála skupina CRASH z Chotěboře.
Děkujeme všem za pomoc i za dary do tomboly.		
Lenka Holasová

10. září 2016 Podoubravský víceboj
Letos se 9. ročník sportovního klání starostů, místostarostů a zastupitelů přemístil do Oudoleně. Oudoleňští pojali soutěž jako poznávací procházku po
své vísce. U kulturního domu se sešlo 14 družstev,
kde každé družstvo dostalo mapku Oudoleně, v níž
byla vyznačena trasa cesty. Úkolem každého družstva
bylo projít trasu co nejrychleji a hlavně nasbírat co
nejvíce bodů za soutěžní disciplíny, které na ně cestou čekaly. Naše družstvo bylo ve stejném složení jako
minulý rok Jiří Stehno, Oldřich Peřina a Lenka Holasová. Nějaké body se nám nasbírat podařilo a nakonec
to stačilo na 9. místo. Vyhrála obec Uhelná Příbram.
Nechyběla ani disciplína pro starosty. Byla to vyřazovací bitva v házení disků do discgolfových košů, ve
které byl nejúspěšnější starosta obce Jitkov.
V Oudoleni se nám líbilo, bylo to pro všechny příjemně strávené odpoledne. Příště se všichni z Podoubraví
sejdou v Sobíňově.		
Lenka Holasová
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Události posledního období:
září 2016 Kroužek Oudoleňských včelařů
Zde je malý fotoreport z včelařského kroužku, na který chodí i děti ze Slavětína! Pod vedením Davida Bačkovského a Petra Ondráčka se učí vše o včelách, jejich
chování a včelaření.
Gabriela Doleželová

Pozvánka

Zveme všechny v sobotu 15. 10. 2016
do hasičské klubovny, kde od 15 hodin proběhne
tradiční setkání s kosmetikou Mary Kay.

Představíme si podzimní novinky a pro ženy, které si oblíbily
Botanicalovou řadu, máme překvapení! Všechny slečny a dámy jsou
srdečně zvány! Malé občerstvení bude připraveno.
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