
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN   4/2018(ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC)

Slavětínský zpravodaj
Vážení spoluobčané, 
skončil starý rok a je tu začátek nového roku 2019. Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkoval zastupitelstvu obce a Vám všem za spolupráci v loňském roce.
Bývá nepsaným zvykem zhodnotit uplynulý rok. Zhodnotit, co se nám podařilo 
a případně, co se nám nepodařilo. Jsem rád, že těch radostných zpráv je daleko více 
a ještě jednou děkuji všem, kdo se za tyto úspěchy zasloužil.
Na začátku roku 2018 se nám podařilo dodělat filtrační zařízení na pitnou vodu 
v  odradoňovací stanici v rámci nové studny. Náklady byly 151.403 Kč. Opravilo 
se hřiště a byl položen umělý povrch a pořízeno sportovní vybavení. Na tuto akci 
jsme využili dotaci z kraje Vysočina 127.000 Kč, celkové náklady byly 763.665  Kč. 
Na některých místech v obci jsme zpevnily krajnici a  rozšířily silnici a položily 
žlabovky, náklady byly 488.749 Kč. Dále bylo vybudováno posezení u kapličky za 
cenu 30.598  Kč. Ke konci roku se nám také podařilo dodělal projekt na nový chodník 
s veřejným osvětlením, cena za projekt byla 122.975 Kč. 
A v nepodstatné řadě, se musím zmínit i o administrativní zátěži, kladenou státem 
na obecní úřad, kterou se snažíme zatím zvládat. Na koci roku 2018 nám zůstalo na 
účtech 4.444.172 Kč.
Do začátku roku 2019 vstupujeme se schváleným rozpočtem i plánem dalších 
investic a oprav. Bude se například dělat chodník od mostku směrem na Havlíčkovu 
Borovou s novým veřejným osvětlením. Dále bude vybudováno technické zázemí 
s oplocením za hřištěm. V hasičské klubovně v patře vznikne jeden byt. Budou 
vyměněna některá šoupata na uzávěr vody v silnici. Budeme i nadále investovat do 
opravy místní komunikace. Pokusíme se získat dotaci na domovní čističky odpadů 
pro občany Slavětína.
Vážení spoluobčané na závěr mi dovolte, abych Vám všem i Vašim rodinám popřál 
do nového roku pevné zdraví, které je základem šťastného života, mnoho štěstí, bez 
něhož se také v životě neobejdeme a mnoho úspěchů osobních i profesních. 

Jiří Stehno, starosta 

Vážení a milí spoluobčané,
rád bych Vám sdělil skutečnosti, které se dějí na pozemcích obce. Týká se to 
parkování osobních vozidel našich drahých spoluobčanů na prostranstvích kolem 
kapličky a jiných obecních pozemcích.  Velmi si vážíme toho, že při větším přívalovém 
a i  dlouhodobém sněhu na místních komunikacích Slavětína nám vypomáhá 
technická obsluha z Havlíčkovi Borové a neradi jim ztěžujeme či znepříjemňujeme 
práci. Tímto vyzíváme naše spoluobčany, aby svá osobní vozidla, parkovali na svých 
soukromých pozemcích a ne na obecních prostranstvích. Děkuji za pochopení.

                                                                                                             Zastupitel obce Richard Lipavský                                                                                                           



Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Slavětín, 5. 11. 2014
Přítomni:  Jiří Stehno, Rychard Lipavský, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
1. Volba starosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány násle-
dující návrhy: Člen zastupitelstva Richard Liopavský navrhl zvolit do funkce starosty Jiřího Steh-
na. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné jiné stanovis-
ko sděleno nebylo. (Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti:0, Zdrželi se: 0. Usnesení bylo schváleno.) Ná-
vrh usnesení: Zastupitelstvo obce Slavětín volí starostou Jiřího Stehna.
1. Volba místostarosty. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podá-
ny následující návrhy: Člen zastupitelstva Oldřich Peřina navrhl zvolit do funkce místostarosty Pe-
tra Ondráčka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné sta-
novisko sděleno nebylo. (Výsledek hlasování: Pro …Peřina, Ondráček, Proti:  Lipavský, Zdrželi se: 
2. Usnesení č. 6 nebylo schváleno.) 

Člen zastupitelstva Richard Lipavský navrhl zvolit do funkce místostarosty Lenku Holasovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděle-
no nebylo. (Výsledek hlasování: Pro: Holasová, Lipavský, Stehno, Proti: 0, Zdrželi se: 2. Usnesení č. 
7 bylo schváleno.) Zastupitelstvo obce Slavětín volí místostarostou Lenku Holasovou.

2. Volba komisí a jejich předsedy. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního vý-
boru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jiří Stehno navrhl zvolit do funkce 
předsedy finančního výboru Petra Ondráčka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Slavětín volí předsedou finančního výboru Petra Ondráčka.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního vý-
boru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jiří Stehno navrhl zvolit do funkce 
předsedy kontrolního výboru Oldřicha Peřinu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Slavětín volí předsedou kontrolního výboru Oldřicha Peřinu.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru a kont-
rolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jiří Stehno navrhl zvolit čle-
nem: finančního výboru Richarda Lipavského a Oldřicha Peřinu, kontrolního výboru Richarda Li-
pavského a Petra Ondráčka. Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Slavětín volí členy finančního 
výboru Richarda Lipavského a Oldřicha Peřinu. Zastupitelstvo obce Slavětín volí členy kontrolní-
ho výboru Richarda Lipavského a Petra Ondráčka
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 
2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, poskytována odměna. Předsedající navrhl též odměnu za 
výkon funkce místostarosty obce (§ 72 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy 
zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Zastupitelstvo obce Slavětín v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce. Odměna 
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního 
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zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Stanoví stanoví odměnu za výkon funkce starosty 
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce. Odměna bude poskytována ode dne zvolení 
do funkce starosty. Stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 11. 2018
Přítomni: Jiří Stehno, Lenka Holasová, Oldřich Peřina, Richard Lipavský, Petr Ondráček
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 září a říjen 2018.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy představenstva LDO Přibyslav konané 
 27. září a 26. října v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z Valné hromady Svazku obecních lesů konané 
 30. 10. 2018 v Přibyslavi.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví konané 
 3. 10. ve velké zasedací místnosti MěÚ v Chotěboři.
7. Zastupitelstvo bere na vědomí příspěvek na nákup ultrazvukového přístroje. 
8. Zastupitelstvo schválilo předsedu kulturního výboru Richarda Lipavského a členky   
 kulturního výboru Hanu Lipavskou, Martinu Stehnovou, Renatu Petruželkovou a Dianu   
 Turkovou.
 9. Zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019
10.  Zastupitelstvo bere na vědomí návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 
 2020 – 2022.
11.  Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 6 týkající se vratky dotace na volby 
 a příspěvku Městu Chotěboř na přestupkovou komisi.
12.  Různé: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru o kontrole 
 hospodaření obce v 1 a 3 Q 2018. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z dohlídky 
 z projektu Posílení  
 vodního  zdroje pro obec Slavětín, projekt je podporovaný z prostředků Státního fondu   
 životního prostředí ČR. Zprávu společnosti EKO – KOM, a.s. o odměně ve výši 4 088,94 Kč za  
 1,112 t vytříděného odpadu v období od začátku července do konce září. Kolaudační 
 souhlas k užívání vodního díla „ČOV pro novostavbu rodinného domu čp. 62 ve  
 Slavětíně.“ Uspořádání Vánočního  posezení v sobotu 22. 12. v hasičské zbrojnici.
 Pořízení kontejnerů na odpad přes Svazek obcí Podoubraví.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 17. 12. 2018
Přítomní: Jiří Stehno, Lenka Holasová, Richard Lipavský, Petr Ondráček
Omluveni: Oldřich Peřina, Dále přítomni: Hana Dočekalová

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 schválilo znění kroniky za rok 2017, přečtené kronikářkou paní Hanou   
 Dočekalovou. Paní Hana Dočekalová opustila jednání.
4.  Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za listopad 2018.
5.  Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO konané 30. 11. 2018 
 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi. Na zasedání přišel pan Oldřich Peřina.
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6. Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na nákup ultrazvukového přístroje pro 
 Endokrinologickou a diabetickou ambulanci v Chotěboři.
7.  Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst. 2 zákona o obcích)
 Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla s § 72 odst. 2 zákona 
 o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních  
 samosprávních celků, poskytována měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru, 
 a to ode dne 1.1.2019. Zastupitelstvo obce Slavětín v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 
 písm. n) zákona o obcích schvaluje odměnu za funkci předsedy výboru zastupitelstva obce  
 s platností od 1. 1. 2019. Zastupitelstvo schválilo navýšení odměny neuvolněnému členovi  
 zastupitelstva ve funkci místostarostka s platností od 1. 1. 2019.
8. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
9. Zastupitelstvo schválilo střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 - 2022.
10.  Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 7, týkající se rovnání rozpočtu na skutečnost.
11. Zastupitelstvo schválilo Dohodu o provedení práce s panem Petrem Ondráčkem, týkající 
 se kontroly kvality pitné vody ve veřejném vodovodu, zajištění drobných oprav a výměny 
 vodoměrů s platností od 1. 1. 2019.
12.  Zastupitelstvo schválilo nákup kontejneru na kov se spodním výsypem.
13.  Zastupitelstvo schválilo sponzorský dar ve výši 1 500 Kč pro ZŠ a MŠ Oudoleň. Finanční
 prostředky budou použity na nákup spotřebního materiálu, dle požadavku školy a to do 
 konce roku 2018.
 Zastupitelstvo schválilo sponzorský dar ve výši 1 500 Kč pro ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová. 
 Finanční prostředky budou použity na nákup spotřebního materiálu, dle požadavku školy 
 a to do konce roku 2018.
14.  Zastupitelstvo schválilo nákup dvou knih na žádost knihovnice paní Jaroslavy Doleželové.
15.  Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí návrh změny č. 6 územního plánu Chotěboř.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 25. 1. 2019 od 18:00 hod.

Poděkování panu Jiřímu 
Cackovi za dlouholetou 
spolupráci u obce.

Vítáme mezi námi nové spoluobčany paní Danu Horákovou, 
Pavlínu Doležalovou a pana Romana Škarýda.

Pozvánka: 
Připravujeme 

Posezení se 
seniory. 

Datum a čas včas 
upřesníme v pozvánce.



Události posledního období:
Bez stromečku nejsou vánoce 

Desátý ročník této „soutěže“ 
místní akční skupiny MAS Hav-
líčkův kraj pořádala loňská vítěz-
ná obec Studnice. Ani letos mezi 
stromečky nechyběl ten náš. Ob-
sadil společně se ZŠ a MŠ Havlíč-
kova Borová 11. místo z celkem 
16 soutěžních stromečků. Nej-
více hlasů letos dostal strome-
ček z Městské knihovny Ždírec 
nad Doubravou, druhý skončil 
stromeček z obce Sazomín, tře-
tí ze ZŠ Sobíňov. 11. ročník této 
netradiční soutěže se tedy pře-
souvá blíž k nám do Ždírce nad 
Doubravou.    Lenka Holasová   

V období říjen, listopad a prosinec 2018 oslavil své kulaté výročí 
pan Jiří Stehno, Zdeněk Kolouch, paní Marie Ondráčková, 

Vlasta Ondráčková a Diana Turková. Gratulujeme!

Společenská kronika

Zdobení stromu ve Slavětíně 
na návsi.

sobota
3. 3. 2018
od 20,00 

hodin

vstupné 120 KčPředprodej 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.

svoz, rozvoz a šatna zdarma

sobota
2. 3. 2019
od 20,00

hodin

Náš stromeček Vítězný stromeček

Pozvánka:
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22. 12. 2018  Předvánoční posezení 
Letos se na předvánočním posezení rozdá-
valy dárky. Po přivítání všech přítomných pa-
nem starostou se slova ujala paní knihovnice 
Jaroslava Doleželová, která nás nejprve se-
známila se statistikou půjčování knih v míst-
ní knihovně a poté odměnila dvě nejpilnější 
čtenářky, jak jinak než knihou. Z dětí se nej-
pilnější čtenářkou stala Karolína Babáková, z 
dospělých to na plné čáře byla paní Zdeňka 
Peřinová.  
Děkujeme Vám, že jste v této předvánoční 
době přišli posedět a opět s sebou přinesli 
spoustu dobrot k připravenému vánočnímu 
čaji a punči.
Děkujeme klukům za krásné hraní a všem 
kdo se na této akci podíleli a budeme se těšit 
na příští setkání.

Lenka Holasová   

4. 1. 2019  Výroční valná hromada SDH Slavětín

Třikrálová sbírka 2019
Tak jako každý rok, tak i letos v sobotu 
5.  ledna ráno naší obcí chodili koledníci. 
Letos se na Tříkrálovou sbírku v naší obci 
vybralo 4.808 Kč a v Oudoleni 15.480 Kč. 
Děkujeme všem kdo jste přispěli. 

     Jiří Stehno, starosta   


