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Slavětínský zpravodaj
4/2010místní zpravodaj obce slavětín

18. – 28.12. 2010 se konala v modlíkově již tradiční soutěž vánočních stromečků, slavětínský 
se umístil na 7. místě. děkujeme tímto paní peřinové za zapůjčení háčkovaných ozdob na 
soutěžní stromeček.                      

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    

silvestr ve slavětíně neoslavovali jen 
dospělí, ale i děti, které se poslední 
den v roce sešly v hasičské klubovně. 
Kromě zábavy je čekalo jídlo, pití i dět-
ské šampaňské, kterým si všechny na 
závěr připily a popřály hodně štěstí 
do nového roku.                 

kulturní info pro rok 2011
 29. ledna Ples městyse v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. února Hasičský ples v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. února Dětský karneval masek v KD Oudoleň od 13.30

12. února Posezení pro seniory v hasičské klubovně ve Slavětíně od 14.00

18. února Valná hromada SDH okrsku v hasičské budově ve Slavětíně od 19.00

19. února Obecní ples v Oudoleni (hraje Tandem) od 20.00

19. února Ples Unie rodičů v Havlíčkově Borové od 20.00

26. února Maškarní průvod Oudolení – SDH
26. února Maškarní ples v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. března Myslivecký ples v Oudoleni (hraje Polyvox) od 20.00

27. března Dětský karneval v hasičské klubovně ve Slavětíně od 14.00

28. května Okrsková soutěž v požárním sportu v České Bělé

nabízíme kvalitní koňský hnůj na zahrádku!
Odvoz možný kdykoli po domluvě, informace na čp. 44, Doleželovi, tel.: 608 831 718. 

31. 12.  2010  Dětský silvestr 

8. 1.  2011  tři králové ve Slavětíně 

18. – 28. 12.  2010  Soutěž vánočních stromečků

PF  2011

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

v letošním roce již pojedenácté zavítali do naší obce tři 
králové. ve slavětíně a v oudoleni bylo celkem vybráno 
15 315 Kč. výtěžek sbírky je tradičně určen především na 
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším potřebným, a to zejména v re-
gionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je určena 
na humanitární pomoc do zahraničí. jménem potřebných 
děkujeme všem za přijetí koledníků a za poskytnuté dary. 
zároveň patří náš dík všem organizátorům tříkrálové 
sbírky, koledníkům i jejich doprovodu.             

27. ledna 2011 proběhne zápis dětí do 1. třídy v oudoleni
Od 13.00 do 16.00 hod, zapsané budou děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005. 

4/2012

Bez stromečku nejsou Vánoce
I letos jsme se zúčastnili Vánoční výstavy o nejhezčí Vánoční stromeček. Z patnácti 
soutěžních stromečků jsme se umístili s 15 hlasy na 4. místě. Vyhrála obec Chlumětín 
s 61 hlasy, 2. místo obsadila Oudoleň s 18 hlasy a o 3. místo se podělil KZM Ždírec nad 
Doubravou a Modlíkov se 17 hlasy.                     Lenka Holasová   

Pour Felicitér 2013

Výsledky soutěže o nejhezčí stromeček roku 2012



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 10. 2012
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1V/29.10.2012 •	 Informaci o rozpočtových cenách na zasíťování uvažovaných parcel. Roz-
počtové ceny byly poníženy o cca 30 % což představuje zohlednění skutečné tržní ceny.   
  - 1.100 Kč/1m vody 

  - 1.100 Kč/1m plynu 
  - 4.000 Kč/1m kanalizace

2V/29.10.2012 •	 Zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí Podoubraví ze dne  
20. 8. 2012
3V/29.10.2012 •	 Zápis z jednání představenstva Lesního družstva obcí.
4V/29.10.2012 •	 Zápis z jednání obcí plynofikace obcí Borovsko ze dne 24. 10. 2012 
včetně rozpočtu.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 11. 2012
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1S/26.11.2012 •	 Pokračování v přípravě parcel pro výstavbu rodinných domků.
2S/26.11.2012 •	 Vypsání výběru na dodavatele projektové dokumentace pro zasíťování 
plánovaných parcel (voda, elektřina, plyn a odpady).
3S/26.11.2012 •	 Znění obecní kroniky obce za rok 2011.
4S/26.11.2012 •	 Cenu pro nově plánované parcely v ceně 30 Kč/m2 s tím, že každý naby-
vatel si svým nákladem zajistí vynětí příslušné části z půdního fondu. Maximální velikost 
nabízených parcel bude 1500 m2.
5S/26.11.2012 •	 Prodej parcely manželům Procházkovým o rozloze 2000 m2. Cena byla sta-
novena ve výši 30 Kč/m2 za rozlohu do 1500 m2 a dále cenou 60 Kč/m2  za zbylých 500 m2.
6S/26.11.2012 •	 Směnnou smlouvu mezi Lesním družstvem obcí a podílnickými obcemi 
ze dne 30. 10. 2012.
7S/26.11.2012 •	 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz  
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování   
komunálních odpadů.
8S/26.11.2012 •	 Složení inventurní komise: předseda J. Cacek a členové M. Doležel  
a L. Holasová a plán inventur za rok 2012.
9S/26.11.2012 •	 Návrh rozpočtu obce na rok 2013.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 12. 2012
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1S/20.12.2012 •	 Rozpočet obce Slavětín pro rok 2013.
2S/20.12.2012 •	 Rozpočtový výhled obce Slavětín pro roky 2014, 2015 a 2016.
3S/20.12.2012 •	 Dohodu o provedení práce s paní Hanou Dočekalovou na zpracování 
obecní kroniky.
4S/20.12.2012 •	 Dohodu o provedení práce s panem Petrem Ondráčkem týkající se  
provozu obecnho zdroje pitné vody.
5S/20.12.2012 •	 Odměnu pro Marii Antlovou za bezchybnou práci při zpracování  
účetnictví obce.
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V období od října do prosince 2012 oslavili 
svá kulatá výročí 

Jakub Cacek, Lucie Ondráčková,
paní Vlasta Ondráčková (čp. 31) a pan Miroslav 

Sobotka (čp. 55). Všem oslavencům gratulujeme!

Sp olečensk á k ronik a

6S/20.12.2012 •	 Odměnu pro členky kulturní komise 
za pomoc při přípravě kulturních akcí.
7S/20.12.2012 •	 Rozpočtové změny č. 3.
8S/20.12.2012 •	 Žádost Ing. Vladímíra a Ing. Ivanky 
Ptáčkových o pokácení tůjí.
9S/20.12.2012 •	 Starostu p. Bílka jako člena pracovní 
skupiny MAS Borovsko + SO Pod Peperkem.
10S/20.12.2012 •	 Podpis smlouvy o smlouvě budoucí 
o prodeji stavební parcely manželům Procházkovým.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1V/20.12.2012 •	 Zápis z jednání představenstva LDO 
Přibyslav ze dne 30. 11. 2012.
2V/20.12.2012 •	 Oznámení o schválení výzvy MAS ze 
dne 17. 12. 2012.
3V/20.12.2012 •	 Výzvu č. 9 k předání žádosti o dotace 
na projekty z Programu rozvoje venkova.

Rozpočet  na rok 2013 
– výdaje

Lesní hospodářství  3 000 Kč

Obecní vodovod  55 100 Kč

Údržba komunikace 
a cest 30 000 Kč

Bytové hospodářství    15 000 Kč

Veřejné osvětlení 5 000 Kč

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

50 000 Kč

15 000 Kč

2 000 Kč

Požární ochrana 77 000 Kč

Činnost místní správy 126 990 Kč

Zastupitelstvo obce 173 300 Kč

Inženýrské sítě 179 500 Kč

Územní plán obce 21 000 Kč

Knihovna 8 000 Kč

Kronika 4 000 Kč

Kulturní akce 12 000 Kč

Péče o památník 500 Kč

Veřejná zeleň 217 000 Kč

CELKEM : 994 390 Kč

Rozpočet  na rok 2013 
–  příjmy

Daň z nemovitostí 55 000 Kč

Příjem z daní 740 000 Kč

 Poplatky ze psů 1 000 Kč

 Poplatky za vodu 30 000 Kč

 Pronájem pozemků 43 000 Kč

 Pronájem  lesa 266 000 Kč

 Pronájem bytů 54 000 Kč

Výběr za odpady 50 000 Kč

Dotace na státní správu 54 400 Kč

Úroky z vkladu 
na běžném účtu 2 000 Kč

Dividendy 15 000 Kč

CELKEM : 1.310 400 Kč

ROZPOČTOVÝ VÝHLED (v Kč)

 2014 2015 2016

Daňové příjmy 800 000,-  810 000,- 810 000,-

Nedaňové příjmy 380 000,- 380 000,- 380 000,-

Kapitálové příjmy 20 000,- 20 000,- 20 000,-

Přijaté dotace 50 000,- 50 000,- 50 000,-

Příjmy celkem 1.250 000,- 1.260 000,- 1.260 000,-

Neinvestiční výdaje 780 000,- 790 000,- 790 000,-

Investiční výdaje 470 000,- 470 000,- 470 000,-

Výdaje celkem 1.250 000,- 1.260 000,- 1.260 000,-

Projednáno Zastupitelstvem obce dne 26. listopadu 2012  
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V sobotu dne 5. 1. 2013 se konala Tříkrálová sbírka. Cel-
kem farnost Velká Losenice a Havlíčkova Borová vybrala 
125 002 Kč. Z toho se 4 290 Kč vybralo ve Slavětíně a v Oudo-
leni 11 920 Kč, celkem tedy 16 210 Kč.

„Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2013 bude zakoupen osobní 
automobil pro Charitní ošetřovatelskou službu v Přibyslavi, 
dále bychom chtěli na přání seniorů zařídit kapli v domě 
s pečovatelskou službou v Humpolci. “ sděluje záměr letošní 
Tříkrálové sbírky její koordinátorka Bc. Jana Dománková.
Jménem organizátorů Tříkrálové sbírky děkujeme všem za 
přijetí koledníků a za poskytnuté dary. 

Gabriela Doleželová  

4. 1. 2013  Výroční schůze SDH

PEDIKŮRA - ošetření nohou
MANIKŮRA - nehtová modeláž

Veškerá péče v pohodlí
Vašeho domova!

Mokrá pedikůra, ošetření ztvrdlé kůže, 
peeling, masáž. Mokrá i suchá manikůra, 

lakování a zdobení, gelové a akrylové 
nehty. P-schine - zpevnění a ozdravení 

Vašich nehtů s vysokým leskem.

Božena Kárníková 777 164 122

27. 10.  2012  Posvícenské posezení

Události posledních dní:

5. 1. 2013  Tři králové ve Slavětíně

V sobotu dne 16. února se bude konat posezení pro seniory 
v hasičské kubovně.

Dne 4. ledna 2013 proběhla v prostorách hasičské zbrojnice Výroční valná 
hromada SDH Slavětín. Přítomno bylo 27 členů, 7 členů bylo omluveno, 8 členů 
bylo nepřítomno. Výroční valnou hromadu zahájil starosta sboru pan Miroslav Sobotka. Jednatel 
sboru pan Petr Ondráček poté přednesl zprávu o činnosti sboru v uplynulém roce. Za zmínku stojí 
účast našeho sboru se třemi soutěžními družstvy na okrskové soutěži konané v Oudoleni. Druž-
stvo žen a dvě družstva mužů podali slušný výkon a dobře tak reprezentovali náš sbor. Velice živě 
jsme pak diskutovali o dění ve sboru a o jeho aktuálních problémech a potřebách. Výsledkem dis-
kuse byla personální změna na postu velitele sboru. Našim novým velitelem byl odhlasován pan 
Jiří Stehno. Nutná je i revize výstrojního materiálu a jeho postupná obměna. Přijali jsme novou 
členku paní Dianu Turkovou. Závěrem bylo všem přítomným podáno malé občerstvení a zaháje-
na volná zábava.                                              Petr Ondráček, jednatel sboru  


