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Vážení spoluobčané,
do začátku roku 2009 bychom Vám rádi popřáli hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů 
ve Vašem osobním i profesním životě. Rok 2009 by měl být podle informací z rádia 
a televize v mnohém obtížnější, než roky předchozí, nicméně hodně záleží i na nás 
všech. Pojďme tedy udělat vše pro to, aby rok 2009 byl ve Slavětíně rokem šťastným, 
abychom opět udělali něco pro rozvoj naší obce a abychom se mohli po jeho uplynutí 
hrdě ohlédnout zpět. 
V tomto zpravodaji pro Vás máme připravenu zprávu o činnosti obecního zastupitel-
stva v listopadu a prosinci a rozpočet obce pro rok 2009. Dále zde naleznete krátkou 
informaci z výroční schůze dobrovolných hasičů,  informace o knihovně a tříkrálové 
sbírce.                         Marek Doležel
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Ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 11. 2008
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/24112008•	  rozpočtové opatření 7/2008 – obci byla poskytnuta dotace na návrh územ-
ního plánu 45 000 Kč. Faktura je již zaplacena z rozpočtu obce. Peníze budou převedeny 
do rezervy.
2/24112008•	  vyhlášku 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3/24112008•	  návrh rozpočtu na rok 2009.
4/24112008•	  směnnou smlouvu mezi 44 podílnickými obcemi Lesního družstva obcí  
a Lesním družstvem obcí.
5/24112008•	  dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem uzavřený dne 20. 11. 2008 mezi 
obcí Slavětín a firmou Miloslav Odvárka ODAS.
6/24112008•	  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místních poplatcích  za provoz sys-
tému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7/24112008•	  dohodu o pracovní činnosti s paní Jaroslavou Doleželovou.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
8/24112008•	  zprávu o hospodaření za měsíc říjen 2008
9/24112008•	  zápis z představenstva LDO z 30. 10. 2008

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 12. 2008
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/29122008•	  rozpočet sdružení obcí Přibyslavsko pro rok 2009
2/29122008	•	 rozpočet sdružení obcí Podoubraví pro rok 2009
3/29122008•	  rozpočet sdružení obcí Borovsko pro rok 2009
4/29122008•	  rozpočet obce Slavětín pro rok 2009
5/29122008•	  rozpočtové změny č. 8 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
6/29122008•	  zápis z jednání představenstva LDO v Přibyslavi ze dne 19. 12. 2009

V posledních dnech se chystá fotodokumentace ke kronice obce všech čísel popisných. 
V případě zájmu bude možné po domluvě s paní Šmatlánovou do alba nahlédnout.



  V letošním roce již podeváté zavítali do naší obce 
tři králové. Jejich každoroční putování symbolicky 
připomíná putování mudrců jdoucích z dalekého 
východu do Betléma poklonit se Ježíškovi v jesličkách 
a předat mu dary. Letošní Tři malí králové zazpívali 
u každého domu koledu, darovali malou pozornost 
a požádali o finanční příspěvek do sbírky pořádané 
Diecézní katolickou charitou z Hradce Králové.
  Ve Slavětíně a v Oudoleni bylo celkem vybráno 
14 637 Kč. Výtěžek sbírky je tradičně určen především 
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným, a to zejmé-
na v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky 
je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
    Rádi Bychom Vám všem jménem potřebných poděkovali 
za přijetí koledníků a za poskytnuté dary. Zároveň patří 
náš dík všem organizátorům Tříkrálové sbírky, koledníkům 
i jejich doprovodu.
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Rozpočet  na rok 2009 – výdaje
 Pěstební činnost lesy 10 000 Kč
  Vodovod   – elektrická energie
                      – rozbory
                      – oprava šoupě

20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč

 Údržba zeleně – PHM 2 000 Kč
  Služby peněžních ústavů 5 000 Kč
  Údržba komunikace a cest 20 000 Kč
  Příspěvek na školu – Havl. Borová 20 000 Kč
  Elektrická energie – osvětlení 5 000 Kč

  Odvoz odpadů – komunální
                               – plasty
                               – nebezpečný 

50 000 Kč
12 000 Kč

6 000 Kč
  Požární ochrana – el. energie
                                  – pohonné hmoty

2 000 Kč
1 000 Kč

Plat zaměstnanců 
v pracovním poměru 39 500 Kč

Sociální pojištění 9 000 Kč
Zdravotní pojištění 3 100 Kč
Režie obecního úřadu 132 000 Kč
Zdravotní pojištění 11 900 Kč
Pojistné bytovky 7 300 Kč
Uhlí – obecní úřad 8 000 Kč
Telekomunikace 13 000 Kč
Příspěvky do svazků obcí 900 Kč
Územní plán obce 3 000 Kč
Výměna oken kapličky 11 000 Kč
Úprava prostranství u pomníku 15 000 Kč
Čištění potoka 15 000 Kč
Oprava obecního úřadu 200 000 Kč
Projekt hasičárna 84 000 Kč
Projetk na novou zástavbu 30 000 Kč
Oprava rozhlasu 6 000 Kč
Znak a prapor obce 8 000 Kč
Knihovna – odměna knihovnice
                   – nákup knih

4 500 Kč
2 500 Kč

CELKEM : 786 700 Kč

Rozpočet  na rok 2009 –  příjmy
Příjem z daní 750 000 Kč

 Poplatky ze psů 1 000 Kč

 Poplatky za vodu 30 000 Kč

 Pronájem pozemků 11 000 Kč

 Pronájem  lesa 200 000 Kč

 Pronájem bytů 54 000 Kč

Výběr za odpady 50 000 Kč

Dotace na státní správu 7 400 Kč

CELKEM : 1 103 400 Kč

Tři králové ve Slavětíně

Události posledních dní:

Dne 2.1.2009 proběhla výroční schůze sdružení dobro-
volných hasičů ve Slavětíně. Jako každoročně byly hod-
noceny akce na kterých se dobrovolní hasiči podíleli: 
čištění koupaliště, organizační zajištění okrskové soutě-
že v požárním sportu a pořádání pouťové zábavy.
Na tomto místě bych rád připomněl, že letos startoval 
za Slavětín rekordní počet družstev. K tradičním druž-
stvům mužů a žen se přidali i muži „starší“ se starší stří-
kačkou. Na tomto místě je třeba i zmínit, že oproti mlad-
ším dosáhli dokonce daleko lepšího výsledku. Doufám 
že příští rok bude opět příležitost zkusit kdo je lepší.
Na závěr chci všem členům i občanům poděkovat za 
jejich činnost a podporu. Doufám že kromě starostí 
a práce navíc to pro Vás byla i zábava.

2. 1.  2009 Hasičská schůze 



Vydává obec Slavětín, Slavětín 7, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČO: 00580082, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 17595
Vychází čtvrtletně, příští číslo vychází v dubnu 2009 (podklady do dalšího čísla zasilejte nejpozději do 25. 3. 2009),  distribuce zdarma do všech domáctností 
obce Slavětín. Grafický design a úprava: Gabriela Doleželová, DiS., Slavětín 44, e-mail: gbohacova@seznam.cz

Místní knihovna byla otevřena v polovině mi-
nulého roku. V současné době má 27 čtenářů 
celkem, z toho 10 dětských. Za uplynulý půlrok 
bylo půjčeno celkem 433 různých dokumentů, 
(krásné a naučné literatury, časopisů), z tohoto 
počtu si 327 dokumentů půjčily děti. 

Zprávy z knihovny

V knihovně se právě děti       
scházejí pravidelně 
v kroužku dovedných 

rukou. Vyráběli jsme 
ozdoby na okna, vá-

noční stromeček, tvořili 
z vizovického těsta a pose-

děli si u vánočního stromku s šálkem 
čaje, knihou a dárečky. Kroužek dovedných 
rukou bude pokračovat i letos, oznámení bývá 
na nástěnce v obchodě a nebo na dveřích do 
knihovny. Znovu Vás srdečně zvu k návštěvě 
knihovny.     J. Doleželová, knihovnice

Kromě knih je také možné zapůjčit 
si velké množství časopisů.

Společenská kronika 
v období od listopadu do prosince 

2008 oslavili svá kulatá výročí:
Jiří Stehno a Zdeněk Kolouch

Oslavencům gratulujeme!


