Slavětínský zpravodaj
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN

(leden, únor, březen)

1/2017

SLOVO STAROSTY

Poděkování

Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou, abych Vám všem, kteří jste se zúčastnili brigády na čištění koupaliště a pomohli
nám ho vyčistit poděkoval za pomoc. Stejně tak děkuji všem, kdo jste se zúčastnili
jarního úklidu vsi.
Jiří Stehno, starosta obce

UPOZORNĚNÍ PRO SPOLUOBČANY!
Upozorňujeme všechny
obyvatele Slavětína na
změnu ve svozu komunálního
odpadu.

Od začátku měsíce dubna se přechází
na vývoz komunálního odpadu 1 × za
14 dnů. Svoz bude probíhat v lichých týdnech, vývozní den se nemění (pondělí).
Nejbližší vývoz bude v pondělí 10. 4. 2017.

Velkoobjemový komunální
odpad
V měsíci květnu, bude opět přistaven
kontejner na velkoobjemový
komunální odpad. Termín bude včas
zveřejněn na obecních stránkách
a vyvěšen.

Bioodpad
Upozorňujeme, že větve,
kamení, zbytky jídla a podobné
do kontejneru na bioodpad
nepatří. V případě nalezení
těchto věcí NEBUDE KONTEJNER
VYVÁŽEN!

Větve ze stromů
Všichni, kdo máte nějaké větve ze
stromů, můžete je do konce dubna
dávat na místo, kde se každý rok pálí
čarodějnice. Vozit jenom větve nic
jiného.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 1. 2017
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 se plní ve všech bodech.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za prosinec 2016.
4.	Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled pro roky 2018 – 2020.
5.	Zastupitelstvo projednalo rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu a schvaluje ponechat místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve stávající výši 504 Kč
za osobu/rok.
6.	Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o inventarizaci k 31. 12. 2016
7.	Zastupitelstvo bere na vědomí informaci předsedajícího o Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
O odměnách členům zastupitelstev. Předsedající připraví na příští zasedání podklady, 		
zastupitelstvo rozhodne o výši odměn členů zastupitelstva.
8.	Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního výboru zastupitelstva obce Slavětín
o kontrole hospodaření v roce 2016 konané dne 3. 1. 2017.
9.	Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce 		
Slavětín konaného dne 12. 1. 2017.
10.	Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí dopis ing. Petra Podhrázkého, týkající se Oznámení
o splátce nájemného + doplňující komentář. Žádost o podporu činnosti Záchranné
stanice pro handicapované živočichy. Dopis ing. Dity Benákové, který se týká informace
o novele školského zákona, která je účinná od 1. 1. 2017. Zápis z jednání představenstva
LDO Přibyslav tentokrát nedorazil. Již tradiční setkání se staršími spoluobčany proběhne
v sobotu 18. 2. 2017 v hasičské zbrojnici. Na Slavětínské pouti 22. 7. 2017 vystoupí kapela
Pardubická 6 a zábavová skupina Crash.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 2. 2017

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 leden 2017.
4.	Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne 26. ledna 2017
v Přibyslavi.
5.	Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání Představenstva dne 16. února 2017
v Chotěboři.
6.	Zastupitelstvo bere na vědomí kalkulaci vodného za rok 2016. Jednotkový náklad byl
12,60 Kč/m3 vody.
7.	Zastupitelstvo stanovuje výši vodného na rok 2017 na 10 Kč/m3 vody.
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8.	Zastupitelstvo schvaluje smlouvou o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová.
9.	Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku p. č. 248/23 v k. ú. Slavětín u Oudoleně
o výměře 20 m2 od pana Jiřího Ondráčka trvale bytem Oudoleň č. p. 22, za cenu 100 Kč/m2.
A pozemku p. č. 266/2 v k. ú. Slavětín u Oudoleně o výměře 289 m2 od pana Petra
Prostředního trvale bytem Slavětín č. p. 34, za cenu 100 Kč/m2
10.	Odměny zastupitelů jsou bez změny od ledna 2008. Výše odměn je na 1/3 až 2/3 maxima
pro jednotlivé kategorie. Petr Ondráček navrhl odměny po 9 letech valorizovat.
Zastupitelstvo ponechává výši odměn zastupitelů na stávající úrovni.
11.	Zastupitelstvo projednalo okolnosti týkající se výše nájmu v obecních bytech. Vzalo
v úvahu výši nájmů v okolních obcích, výši provozních nákladů od roku 2001 do roku 2016
vynaložených na provoz bytů, kanceláře obecního úřadu a knihovny, viz zápis finančního
výboru Zastupitelstva obce Slavětín o kontrole hospodaření konané dne 3. 1. 2017.
Předsedající, Jiří Cacek a Lenka Holasová navrhli navýšit nájemné na 30 Kč/m2. Petr Ondráček
a Oldřich Peřina navrhli navýšit nájemné na 40 Kč/m2. Zastupitelstvo obce upravuje výši
nájemného v obecních bytech obce Slavětín na 30 Kč/m2, s účinností od 1. 4. 2017.
12.	Zastupitelstvo projednalo způsob vedení spisové služby. Pověřilo Petra Ondráčka
sestavením Spisového řádu a spisového plánu obce, na příštím zasedání ustanoví 		
konkrétní způsob vedení spisové služby.
13.	Různé: Zastupitelstvo pověřuje předsedajícího dohodnout s firmou Geonova s. r. o.
zaměření pozemků, které má obec zájem odkoupit. Zastupitelstvo bere na vědomí:
že prodej dvou stavebních parcel byl dokončen, včetně provedení vkladu do katastru
nemovitostí. Vyrozuměni o provedeném vkladu do katastru nemovitosti ve věci sp. zn.
V-672/2017-601 od Ldo Přibyslav. Rozhodnutí K. ú. Kraje Vysočina nepovolit výjimku
Ústavu biologie obratlovců. Žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny o souhlas
s dělením pozemků. Žádost firmy GSP s. r. o. o vydání souhlasu s projektem a realizací
zabezpečení dvou volně přístupných důlních děl v k. ú. Staré Ransko. Zastupitelstvo nemá
zájem o zhotovení mapky mikroregionu Podoubraví.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 3. 2017

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 únor 2017.
4.	Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne 24. února 2017
v Přibyslavi.
5.	Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Slavětín za rok 2016 včetně zprávy
o přezkumu hospodaření a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
6.	Zastupitelstvo schvaluje Spisový řád obce Slavětín a Spisový plán obce Slavětín
předložený Petrem Ondáčkem. S účinností od 01. dubna 2017 pověřuje vedením spisové
služby Lenku Holasovou. Za tímto účelem obec pořídí podací razítko a podací deník. Zajistí
Petr Ondráček.
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7.	Zastupitelstvo bere na vědomí výhledový návrh úpravy autobusových jízdních řádů.
Cílem této úpravy je zkvalitnit tyto služby a dostat občany zpět do hromadné dopravy.
8. Zastupitelstvo projednalo způsob využití dotace z programu na obnovu venkova. Tato
dotace bude v roce 2017 využita na úpravu koryta potoka protékajícího obcí. Konkrétně
na úsek od silnice č. 3507 po proudu, směrem k Oudoleni.
9.	Zastupitelstvo projednalo nákup křovinořezu Hecht 163, od firmy Libor Trtík
z Chotěboře. Včetně ochrany zraku a sluchu. Cena křovinořezu je zhruba 6300 Kč.
10.	Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí: že na pouťové zábavě bude hrát skupina GARDE,
místo skupiny CRASH. Informaci firmy EKO-KOM a. s. o množství vytříděného odpadu.
Rozhodnutí K. ú. Kraje Vysočina OŽPZ KrÚ povolit výjimku Mgr. Janu Dvořákovi a spol.
pro zvláště chráněné druhy obojživelníků a plazů. V pátek 31. března 2017 bude brigáda
na úklid návsi a přilehlých veřejných prostor.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 24. 4. 2017 od 19:00 hodin.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Na POUŤ ve slavětíně
BUDOU HRÁT KAPELY
V SOBOTU 22. července

Letos, zahraje odpoledne dechová kapela, Pardubická 6 z Pardubic a večer zahraje zábavová kapela GARDE Václava
Kubáta z Havlíčkovi Borové. Všichni jste
srdečně zváni. Jiří Stehno, starosta obce

Společenská kronika
V období od ledna do března 2017 oslavili svá kulatá výročí
pan Jaromír Petruželka starší, Libor Veselý,
paní Zdeňka Peřinová a Lenka Holasová.
Všem oslavencům gratulujeme!



V tomto období nás navždy opustila
dne 21. února paní Marie Zvolánková ve věku 97 let .
Upřímnou soustrast, s láskou vzpomínáme.
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Události posledního období:
13. 1. 2017 Výroční valná hromada SDH Slavětín

18. 2. 2017 Setkání seniorů
V sobotu 18. 2. jsme opět po roce připravili
setkání pro naše starší spoluobčany. Pan starosta zahájil odpolední posezení přípitkem s
pár slovy na uvítanou. S dětmi jsme se opět
pokusili nacvičit a zahrát divadelní představení, tentokrát O dvanácti měsíčkách. Petr
Ondráček navázal na loňské promítání a společně s krátkým dokumentem, který dodal
pan Bílek, promítl i fotky z různých akcí konaných ve Slavětíně. Posezení nám přijel zpříjemnit pan Josef Nevole se svojí harmonikou.
Na závěr pan starosta vyzval zbylé dámy, které s námi vydržely až do konce k tanci.
Děkujeme všem, kteří jste si s námi přišli posedět. A budeme se těšit na příště, kdy nám
pan starosta slíbil větší hudební těleso. Děkuji všem za spolupráci.
Lenka Holasová
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Pozvánka

na pálení
čarodějnic 30. 4.!

Přijďte se podívat na pálení
čarodějnic. Při hezkém počasí
zde opět budeme mít i malý
oheň na opékání špekáčků
a indiánského chleba.
Těšíme se na hojnou účast!

Město Ždírec nad Doubravou Vás srdečně zve na

2. Jarní
ždírecký

V sobotu 27. května se
uskuteční v Havlíčkově
Borové okrsková soutěž
v požárním sportu.
Přijďte se podívat
a podpořit slavětínská
družstva SDH!

Soutěž pro děti!
V doprovodném programu vystoupí:

Leškovanka (od 9.00 hod. do 15.00 hod.)
SDH Kohoutov – požární útok přípravky (v 9.45 hod.)
Mažoretky Junior Chotěboř (vystoupí v 10.30 a v 11.30 hod.)
MAS Havlíčkův kraj „Poznej zelené srdce Česka“ (v 11.00 hod.)
v sobotu
od

9,00

8. 4. 2017

do

15,00

hodin

náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou

Slavětínský pětiboj

Připravujeme soutěž pro děti.
Soutěž bude mít pět disciplín.
Děti budou rozděleny podle
věku do kategorií. Za každou
splněnou disciplínu dostanou
určitý počet bodů, body se
budou sčítat. Na konci pětiboje
na každého soutěžícího čeká
odměna, jaká záleží na tom,
kolik bodů se každému podaří
během soutěží nasbírat. Nejvíc
bodů = největší cena. Termín
každé soutěže vždy včas
oznámíme. Těšíme se na velkou
účast.
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