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PF 2018

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

Vážení a milí spoluobčané,
je tu začátek nového roku 2018. Přelom roku je vždy příležitostí k bilancování toho
uplynulého, vzpomínáme přitom na vše dobré, co jsme prožili a vykonali. Ohlédnutí zpět
je dobrým důvodem k zamyšlení nad tím, co se nám tolik nepovedlo, co bychom chtěli
změnit a zlepšit. Do nového roku vstupujeme s nadějí, že se dočkáme něčeho lepšího, a že
se nám bude dařit lépe než dosud. Platí to nejen pro každého z nás, ale i pro naši obec.
To co jsme udělali, nebo naopak neudělali, nebo měli udělat jinak, lépe už nevrátíme, ale
můžeme se z toho poučit.
V loňském roce se nám podařilo zrealizovat akci s názvem Posílení vodního zdroje pro
obec Slavětín (vybudování nové studeny) s celkovými náklady 692.167,00 Kč. Dotace
ze Státního fondu životního prostředí dělala 438.251,00 Kč. Byla odkoupena a opravena
cesta ke koupališti s celkovými náklady 90.310,00 Kč. Za hřištěm byl vybudován přístřešek
na palivové dřevo s celkovými náklady 56.386,00 Kč. Dále byl obnoven nátěr střechy na
kapličce za 14.000,00 Kč. Opraven pomník padlých za 21.416,00 Kč. Dodělaná úprava návsi
za 11.997,00 Kč. Dodělalo se rozšíření veřejného osvětlení k Oudoleni za 51.726,00 Kč.
Bohužel se nám nepovedlo zrealizovat další část opravy potoka z důvodu stížnosti
občanky, která podala podnět na prošetření Vodoprávnímu odboru do Chotěboře,
ohledně povolení postupu opravy. Jednání se protáhla na tolik, že jsme byly nuceni
tuto akci zrušit a dotaci ve výši 120.000,00 Kč z kraje Vysočina vrátit. Toto je již vyřešeno
a pokračovat v opravě potoka se bude tento rok.
Do roku 2018 vstupujeme bez dluhů, se schváleným rozpočtem i plánem dalších investic
a oprav. Chceme se pustit například do dodělání opravy potoka, nechat dodělat umělý
povrch na hřišti, rozšířit silnici u Solařů, vybudovat oplocení okolo staré studny, dodělat
filtrační zařízení na pitnou vodu. Vybudovat chodník od zatáčky z návsi směrem na
Havlíčkovu Borovou. Vše ale záleží na vstřícností úřadů ohledně povolení a na vytíženosti
firem.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci, za Vaše úsilí
při zvelebování obce. Přeji Vám ať všechny Vaše plány ať už osobní nebo pracovní, vyjdou
v roce 2018 podle Vašich představ. Ať máte kolem sebe své blízké, přátelé i další dobré lidi,
na které se můžete spolehnout. Společně nám Všem přeji, aby se nám v naší malé obci
v roce 2018 spokojeně žilo. 			
S úctou Jiří Stehno, starosta obce

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 10. 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 září 2017.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva a kontrolní komise dne
6. 10. 2017 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí 		
Podoubraví dne 26. 9. 2017 v kanceláři místostarosty města Chotěboř. Dále zápis ze
zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví ze dne 10. 10. 2017 v sokolovně ve
Vísce a zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek
obcí Podoubraví za rok 2017.
6. Zastupitelstvo schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Slavětín.
7. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku, par. č. 71/7
v k. ú. 717088 Slavětín u Oudoleně o výměře 1593 m2, paní Aleně Pickové trvale 		
bytem ČSA 390, 539 01 Hlinsko, za cenu 30 Kč/m2 + 80 000 Kč za inženýrské sítě. 		
Žadatel zaplatí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
8. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku, par. č. 262/8
v k. ú. 717088 Slavětín u Oudoleně o výměře 294 m2, manželům Richardu a Haně 		
Lipavským trvale bytem Slavětín 59, za cenu 30 Kč/m2. Žadatel zaplatí veškeré náklady
spojené s převodem pozemku.
9. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku, par. č. 71/2
v k. ú. 717088 Slavětín u Oudoleně o výměře 1122 m2, panu Jiřímu Stehnovi trvale 		
bytem Slavětín 7, za cenu 30 Kč/m2 + 80 000 Kč za inženýrské sítě. Žadatel zaplatí 		
veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
10. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017.
11. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti 		
o udělení souhlasu podle § 54 a o vydání výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 		
o ochraně přírody a krajiny o udělení souhlasu s vypuštěním v lidské péči odchovaných
jedinců druhu čmelák zemní. Cesta od parcel k lesu bude osázena ovocnými stromy.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 11. 2017
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Dále přítomni: Hana Dočekalová

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2. Zastupitelstvo souhlasí se zněním zápisu do obecní kroniky za rok 2016, se kterým 		
přítomné seznámila kronikářka paní Hana Dočekalová. Hana Dočekalová opustila 		
jednání.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání.
Usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za říjen 2017.
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5. Zápis z jednání představenstva a kontrolní komise
nedorazil. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci
o úhradě 3. řádné splátky nájemného za rok 2017.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání 		
Představenstva Svazku obcí Podoubraví dne 24. 11.
2017 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.
7. Zastupitelstvo schvaluje návrh nové veřejnoprávní
smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti
přestupků mezi městem Chotěboř a obcí Slavětín.
8. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na
rok 2018.
9. Zastupitelstvo obce Slavětín se na svém zasedání
dne 27. 11. 2017 usneslo vydat na základě § 14 		
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek činí 504 Kč/rok.
10. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové 		
opatření č. 7/2017 týkající se veřejné zeleně.
11. Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením
č. 8/2017 týkajícím se nebezpečného odpadu, 		
požární ochrany, dotace na potok a opravy koryta
potoka.
12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis 		
finančního výboru o kontrole hospodaření obce
v 1 až 3 Q 2017.
13. Různé: Tradiční vánoční posezení se bude konat
22. 12. od 16:00 hod v Hasičské zbrojnici. Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o neudělení
souhlasu s vypuštěním v lidské péči odchovaných
jedinců druhu čmelák zemní. Veřejnou vyhlášku
Ministerstva zemědělství o opatření obecné povahy týkající se zpracování nahodilých těžeb.
Oznámení záměru na vyhlášení přírodní památky
Brožova skála. Informaci firmy EKOKOM o množství vytříděného odpadu a výši odměny. Oznámení Městského úřadu Chotěboř, odbor životního
prostředí, o návrhu stanovení ochranného pásma
vodních zdrojů – zdroj Březina, k. ú. Slavětín
u Oudoleně a zdroj Olšiny, k. ú. Oudoleň.

Rozpočet na rok 2018 – příjmy
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy

1.400 000 Kč

Poplatky za psa

1 500 Kč

Poplatky za vodu

40 000 Kč

Pronájem pozemků

43 000 Kč

Pronájem lesa

350 000 Kč

Pronájem bytů

120 500 Kč

Poplatek za odpady

55 000 Kč

Dotace na státní správu

60 900 Kč

Úroky z vkladu
na běžném účtu

CELKEM :

200 Kč

2.141 100 Kč

Rozpočet na rok 2018 – výdaje
Lesní hospodářství
– pěstební činnost v lese

10 000 Kč

Údržba silnic

340 000 Kč

Chodník

350 000 Kč

Obecní vodovod

133 600 Kč

Odradonovací stanice
- tech. zhodnocení, plot

200 000 Kč

Drobné vodní toky
– místní potok

300 000 Kč

Byt. hospodářství – opravy

50 000 Kč

Veřejné osvětlení

20 000 Kč

Odvoz odpadů
– komunální
– ostatní (plast, sklo)
– nebezpečný

60 000 Kč
30 000 Kč
6 000 Kč

Požární ochrana

112 000 Kč

Činnost místní správy

180 206 Kč

Zastupitelstvo obce

229 000 Kč

Veřejná zeleň

41 000 Kč

Místní knihovna

19 500 Kč

Kronika
Kulturní akce v obci
Péče o památník

2 000 Kč
30 000 Kč
1 000 Kč

Odpočívadlo u kapličky

60 000 Kč

Sportoviště - opravy

50 000 Kč

Sportoviště - povrch
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70 000 Kč

CELKEM :

650 000 Kč

2.874 306 Kč

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 12. 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 listopad 2017.
4. Zastupitelstvo obce Slavětín stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce od
měny za měsíc. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka
na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
5. Zastupitelstvo schvaluje žádost paní Petry Nekolové bytem K Závětinám 727, Praha 5
Řeporyje 155 00 o pronájem části obecního pozemku parc. č. 177/2 k. ú. č. 717088 		
Slavětín u Oudoleně o výměře 592 m2.
6. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2018.
7. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017.
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí
podoubraví spojené se Setkáním starostů v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb,
které se uskutečnilo dne 12. 12. 2017 od 15:30 hodin v kulturním domě v Jeřišně.
9. Různé: Tradiční setkání se seniory proběhne 24. 2. 2018 od 14:00 hod. Obec obdržela
dotaci na posílení vodního zdroje ve výši 438 251 Kč. Zastupitelstvo zamítá žádost pana
Václava Augustina o sponzorský dar na vydání knihy. Zastupitelstvo bere na vědomí
oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Olšina u Skleného. Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitosti. Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny občanskému
sdružení Zelené srdce z Humpolce. Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny od společnosti
EKOSFER Solutions s. r. o.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
v pondělí 29. 1. 2017 od 18:30 hodin.

Třikrálová sbírka 2018
Tak jako každý rok, tak i letos v sobotu 6. ledna ráno naší obcí chodili koledníci. Letos se na
Tříkrálovou sbírku v naší obci vybralo 5.280 Kč
a v Oudoleni 14.380 Kč.
Děkujeme všem kdo jste přispěli.
Jiří Stehno, starosta
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Ohlédnutí – co se dělo v obci:
Soutěž
– Bez stromečku nejsou Vánoce 2017
Pozvánky
Letos se soutěž o nejhezčí vánoční stromeček místní
akční skupiny Havlíčkův kraj konala v prostorách budovy
Úřadu městyse Nové Veselí. 9. ročník soutěže vyhrála obec
Studnice se svým stromečkem s korálkovými ozdobami.
Druhé místo obsadil Subregion Velké Dářko a místo
třetí obec Chlumětín. Náš stromeček se podělil se ZŠ
Sobíňov o 15.-16. místo z celkem devatenácti soutěžních
stromečků. Příští tedy 10. ročník proběhne v obci Studnice.
Soutěže se naše obec účastní pravidelně, nápady ale docházejí. Pokud by někdo měl nápad na ozdobení stromečku, nebo by ho chtěl sám ozdobit či vyrobit, neváhejte se
Lenka Holasová
zapojit. Fantazii se meze nekladou.

22. 12. 2017 Předvánoční posezení

Opět po roce jsme se společně sešli v místní hasičárně,
tentokrát dva dny před štědrým dnem, abychom si zkrátili čekání na Ježíška a vychutnali si vánoční čas. Vánoční náladu ve všech naladil pan Zbyněk Doležel s Markem
a Radkem Doleželovími a Pavlem Holasem, kteří nám zahráli a zazpívali hodně koled a vánočních písní. Děkujeme, že jste opět přinesli něco dobrého k vánočnímu čaji
a svařáku a že jste si v tom předvánočním shonu udělali
chvilku si společně posedět.
Lenka Holasová
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Společenská kronika
V období od října do prosince 2017 oslavili svá kulatá
a významná výročí pan Miroslav Sobotka st., Jakub Cacek,
paní Marie Ondráčková, Vlasta Ondráčková a slečna Lucie Ondráčková.
Všem oslavencům gratulujeme!

Blahopřání k významnému životmímu jubileu
Pan Josef Janáček a pan Jaroslav Bílek v roce 2017 slavili významné životní
jubileum. Členové Mysliveckého spolku Oudoleň jim přejí do dalších let,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

V sobotu dne 24. února 2018 od 14 hodin

se již po 7. uskuteční Setkání seniorů v hasičské klubovně.
Těšíme se na Vaši účast!
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Myslivecký spolek Oudoleň
V posledním čtvrtletí letošního roku jsme se připravovali na zimní období a to ve smyslu dostatečně zajistit objemnou a jadrnou potravu pro naši volně žijící zvěř. Minerální složku mají
v celém ročním období v kamenné soli.
V tomto kvartálu se loví zvěř srnčí podle plánu odlovu a to v takových lokalitách, kde by mohla tvořit škody na lesních porostech. Nepřetržitě probíhá odlov černé zvěře na úměrnou míru
úživnosti honitby. O prvním prosincovém víkendu se uskutečnil hon na drobnou zvěř, který se konal v Jitkovském katastru, kde se odlovilo 10 kusů zajíce polního, který bude dán do
tomboly plesu.
Pro majitele psů, kteří připravovali psi ke zkouškám lovecké
upotřebitelnosti, je toto období nejvíce vytížené. Mohu hodnotit, že psi pana Radka Mrtky a Kubáta Oldřicha obstáli v první ceně, kde zúročili celoroční přípravu k daným zkouškám.

Dále bych Vás chtěl touto cestou pozvat na myslivecký ples konaný 3. března 2018 v KD Oudoleň, kde bude
myslivecká kuchyně a bohatá tombola.
S úctou prohlašuji MYSLIVOSTI ZDAR. Ing. Bohumír Nikl

sobota

3. 3. 2018
od 20,00
hodin

svoz, rozvoz a šatna zdarma
Předprodej vstupenek

Jitkov: p. Mrtka, 724 110 167; Oudoleň: p. Janáček, 776 321 408;
Slavětín: p. Bílek, 602 449 085; Chotěboř: p. Nejedlý, 721 615 370;
Ždírec nad Doubravou: p. Nikl, 602 493 451.

Kadernictví Jana Váchová
tel.: 774 155 411

Slavětín 1, Ždírec nad Doubravou 582 63
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vstupné 120 Kč

Události posledního období:
Knihovna Bohumila
Vavrouška Slavětínského

5. 1. 2018 Výroční valná
hromada SDH Slavětín

Statistika výpůjček

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Uživatelé knihovny
Registrovaní čtenáři celkem:

25

Z toho jen čtenáři do 15-ti let:

4

Počet návštěv čtenářů:

215

Počet výpůjček CELKEM:

348

– z toho prolongací:

2

Počet výpůjček knih:

313

Počet výpůjček periodik:

35

Výpůjčky knih podle tématiky
Beletrie půjčená dospělým:

277

Naučná literatura dospělým:

37

Beletrie půjčená dětem:

34

Naučná literatura dětem:

0

J. Doleželová, knihovnice

Nabídka pro Vás

Pedikura
º

u Vás doma
– mokrá
pedikůra
– lakování
– manikůra
– P-Shine
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