
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN   2/2017(duben, květen, červen)

Slavětínský zpravodaj

Pozvánka na Slavětínskou pouť 
Obec Slavětín 

vás všechny srdečně zve na 

pOuťOvé pOSezení 22. července 2017 
a prOgram připravený při tétO příležitOSti, 

u haSičSké zbrOjnice ve Slavětíně.

všichni jste srdečně zváni! těšíme se na vaši návštěvu! 
starosta jiří stehno a zastupitelé obce slavětín

prOgram
14,00 hOdin  před hasičskou klubovnou zahraje a zazpívá  
 dechová kapela z pardubic pardubická 6

17,00 hOdin  poutní mše svatá u kapličky

20,00 hOdin pouťové posezení před hasičskou klubovnou.   
 k poslechu i tanci bude hrát skupina 
 garde václav kubát



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 4. 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 březen 2017.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne 31. 3. 2017 v Přibyslavi.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne 4. 4. 2017 v zasedací   
 místnosti města Ždírec nad doubravou.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání valné hromady dne 4. 4. 2017 v zasedací   
 místnosti města Ždírec nad doubravou.
7. výběrové řízení – nová studna. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s firmou IPI s. r. o. 

Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou. Předmětem smlouvy je závazek vypracovat 
zadávací dokumentaci a zorganizovat výběrové řízení v rámci projektu posílení vodního 
zdroje pro obec Slavětín. v současné době má obec souhlas AOPk čr SCHkO Žďárské vrchy 
a Povodí Labe.

8. Cenová nabídka na úpravu koryta vodoteče. Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou 
firmy Jan Matějka – autodoprava, Ždírec nad doubravou, týkající se dokončení akce úprava 
koryta vodoteče. výše nabídky je 156.683 kč včetně dPH.

9.  Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 týkající se daně z příjmu   
 právnických osob (za obec) na straně příjmu i výdaje.
10. Instalace nového zábradlí. Zastupitelstvo souhlasí s instalací nového bezpečnostního 

zábradlí na taras u koryta potoka. konkrétně v úseku od silnice č. III/3507 proti proudu 
potoka. realizace byla dohodnuta s panem Ivo bénou, který předložil cenovou nabídku 
v celkové výši 34.960 kč bez dPH.

11. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního výboru zastupitelstva obce Slavětín
 o kontrole hospodaření v 1Q 2017 konané dne 3. 4. 2017.

12. Různé: zastupitelstvo bere na vědomí: zaslání stejnopisu odvolání k. ú. kraje vysočina
OŽPZ krÚ. Úprava návsi bude pokračovat. velkoobjemový kontejner na domovní odpad 
bude přistaven v 3. dekádě měsíce května. bude proveden sběr železného šrotu, termín 
bude včas zveřejněn.

  
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 5. 2017
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Omluveni: 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 duben 2017.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne 28. 4. 2017 v Přibyslavi.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z výjezdního jednání představenstva a kontrolní   
 komise dne 12. 5. 2017.
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6. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva a členské schůze dne 
23. 5. 2017 v zasedací místnosti MěÚ Přibyslav.

7. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017 týkající se péče o vzhled   
 obce a veřejnou zeleň.
8. výběr vodného. Zastupitelstvo souhlasí s tím, že každé nově vytvořené odběrné místo   
 vody z obecního vodovodu, bude osazeno vodoměrem a zpoplatněno.
9. Účetní závěrka obce za období 2016. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Slavětín  
 za účetní období 2016 sestavenou k 31. 12. 2016.
10. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Přibyslavska ze  
 dne 2. 5. 2017 v zasedacím sále Obecního úřadu velká Losenice.
11. Zastupitelstvo souhlasí s odkupem stavební parcely č. p. 71/7 v k. ú. Slavětín u Oudoleně,  
 od manželů vladimíra a Ivany Schnablových, trvale bytem Ždírec nad doubravou.
12. nákup přívěsu. Zastupitelstvo souhlasí s nákupem přívěsného vozíku za osobní automobil,  
 který bude možno použít také jako přívěs zahradního traktoru.
13. Různé: zastupitelstvo bere na vědomí: panu Žežulkovi přiděleno popisné číslo 60, 

současně evidenční číslo 202 bude zrušeno. Příspěvek na činnost pro rok 2017 Mas 
Havlíčkův kraj, o.p.s. bude 7 kč/obyvatele. Obec obdržela odměnu od firmy ekOkOM za 
vytříděný odpad v prvním Q 2017 ve výši 4.476 kč.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 6. 2017
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
dále přítomni: Ing. Hana Henyšová

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 květen 2017.
4. Zápis z jednání představenstva LdO Přibyslav nedorazil. Zastupitelstvo bere na vědomí 

informaci o úhradě nájemného za rok 2017. Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného 
břemene č. vvn-14330041792/090 a 14330041792/092.

5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav 
dne 2. 5. 2017 ve velké Losenici.

6. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví 
dne 5. 6. 2017 v kanceláři místostarosty města Chotěboř. Zastupitelstvo bere na vědomí 
zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí Podoubraví dne 20. 6. 2017 v Libici nad 
doubravou na Pilnově statku. Podoubravský víceboj se letos uskuteční 2. 9. 2017 v Sobíňově.

7. Oprava čísla pozemku v Pd – vOdAServIS s.r.o. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky 
jednání týkající se změny parcelního čísla pozemku, na kterém se bude realizovat akce 
Posílení vodního zdroje pro obec Slavětín.

8. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele akce „Posílení 
vodního zdroje pro obec Slavětín“. byly osloveny tři firmy. Zájem projevila pouze jedna. 
Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele akce „Posílení vodního zdroje pro obec Slavětín“ 
firmu StAvAk spol. s r.o. Havlíčkův brod. nabídková cena včetně dPH: 578.641 kč.
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9.  Přístřešek na palivové dřevo. Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou pana Řádka   
 na zhotovení přístřešku na dřevo o rozměrech 6 × 2 m za 46.600 kč bez dPH
10. Obnova nátěru střechy na kapli. Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku pana   
 Stanislava kamaráda v celkové výši 14.000 kč za očištění a natření střechy na kapli.
11. Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku pana Jaroslava Mášy z Chotěboře v celkové   
 výši 21.310 kč za opravu, umytí a obnovu písma na pomníku padlých na návsi.
12. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost ZŠ a MŠ Havlíčkova borová o poskytnutí   
 sponzorského daru. byly darovány vlaječky a odznaky se symboly obce Slavětín.
13. v pátek 30. 6. 2017 proběhne organizační schůzka na zajištění pouťového posezení.
14. různé: Obec Slavětín vytřídila v roce 2016 5,842 tuny odpadu a předala ho k využití.   
 Za což obdržela od firmy ekO-kOM a. s. 20.847 kč.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 31. 7. 2017 od 19:00 hodin.
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V období duben, květen a červen 2017 oslavili svá kulatá výročí 
pan Jan Sedlák, Pavel Cacek, Tomáš Cacek, František Ondráček, 

Ladislav Nikl a paní Alenka Stará. 
Všem oslavencům gratulujeme!

Společenská kronika

V tomto období nás navždy opustila 
dne 7. června paní Marta Jandová ve věku 85 let.

Upřímnou soustrast, s láskou vzpomínáme.


Události posledního období:
30. 4. 2017  Pálení čarodějnic ve Slavětíně
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SLOVO STAROSTY 

Podekování
vážení spoluobčané, dovolte mi 
touto cestou, abych poděkoval 
všem, kdo se podílel na úpravách 
návsi. Především paní Lence Holaso-
vé a paní Martině Stehnové za jejich 
intenzivní nasazení. díky patří také 
panu Jirkovi Cackovi za poskytnutý 
materiál.         

Jiří Stehno, starosta obce   
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Události posledního období:
27. 5. 2017  Okrsková soutěž v požárním sportu 

13. 5. a 3. 6. 2017  Dětský pětiboj
Z dětského pětiboje proběhla již 2 kola. 
První kolo byla jízda na kole a dovednost-
ní úkol. ve druhém kole potom překážková 
dráha a házení na body. O prázdninách nás 
ještě čekají 3 kola, děti se mimo jiné mohou 
těšit na plavání a střelbu. na konci prázdnin 
bude vyhlášení výsledků a rozdávání cen. 
Proto děti neváhejte a přijďte s námi soutě-
žit, kdy a kde se vždy včas dozvíte.          

Lenka Holasová   

Hasičská soutěž okrsku čís-
lo 6 se letos konala v Hav-
líčkově borové. Za Slavětín 
se zúčastnila dvě družstva. 
První družstvo ženy starší, 
které se umístilo na 3. mís-
tě a družsvo muži starší, 
které skončilo na 10. místě.

Gabriela Doleželová   


