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Vážení spoluobčané!
Požární ochrana má své místo v každé obci, ne jinak tomu je i ve Slavětíně. K tomu, 

aby dobrovolní hasiči mohli dobře plnit svoje povinosti, mají mít dobré vedení, 
technické vybavení, ale i zázemí. Hasiči jako jediná dobrovolná složka v naší obci se 
významnou měrou podílí na společenské, hudební a sportovní činosti.

Abychom tuto činost podporovali a přitáhli hlavně mladé lidi, rozhodlo obecní 
zastupitelstvo vybudovat dobré zázemí, a to kompletní rekonstrukcí hasičcské zbroj-
nice a hřiště. 

1. května letošního roku došlo k demolici staré hasičárny, na které se podílela velká 
část dobrovolných hasičů a dobrovolníků, čímž došlo k úspoře nákladů.

Chtěl bych touto cestou poděkovat a věřím, že po dokončení této rekonstrukce 
dojde k větší pospolitosti obyvatel, což se odrazí na pořádání všech společenských  
a kulturních akcí pod hlavičkou sboru dobrovolných hasičů.   J. Bílek, starosta
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Ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 4. 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/20042009 •	 výsledek výběrového řízení na Stavební úpravu objektu hasičské 
zbrojnice a sportoviště ve Slavětíně, ve kterém zvítězila společnost Brodská Stavební, 
s. r. o. Lipnice nad Sázavou s nabízenou cenou 5 651 151 Kč
2/20042009 •	 podpis smlouvy na realizaci se společností Brodská stavební, s. r. o. 
Lipnice nad Sázavou
3/20042009 •	 realizaci stavební úpravy hasičské zbrojnice v projektovaném rozsahu  
s omezeními, které byly uvedeny v zadání pro výběrové řízení
4/20042009 •	 pro financování stavebních úprav budou použity prostředky z rozpočtu 
obce a část, která neni krytá rozpočtem bude financovaná bankovním úvěrem
5/20042009 •	 žádost o povolení kácení dřevin podanou p. Lubomírem Horákem

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
6/20042009•	  zprávu o hospodaření za měsíc březen 2009.
7/20042009•	  zápis z jednání představenstva LDO v Přibyslavi

Návštěva školáků slavětínské knihovny

V pondělí 29. června 2009 navštívily děti ze základní školy Oudoleň knihovnu ve Slavětíně. 
Vyrobily si zde Večerníčkovu čepici, prohlédly si knihy a vyrazily na vlastivědnou procházku.

Čištění koupalitě 4. 5. 2009
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Společenská kronika 
V období dubna až června 2009 oslavili svá kulatá výročí 

60 let paní Jaroslava Doleželová a 75 let pan Jan Sedlák, gratulujeme!

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 5. 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/25052009•	  podpis smlouvy o pronájmu pozemků se společností Zemědělská a. s. 
Havlíčkova Borová s výpovědní lhůtou 10 let
2/25052009•	  podpis mandátní smlouvy s Ing. Lubošem Petříčkem
3/25052009 •	 podpis mandátní smlouvy s Ing. Hanou Veselou
4/25052009•	  závěrečný účet obce za rok 2008 a zprávu o přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2008. Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky a závěrečný účet 
byl schválen bez výhrad.
5/25052009•	  smlouvu o připojení do sítě INTERNET se společností OK COMP s. r. o.
6/25052009•	  pověření p. Petra Ondráčka vyřízením změny služeb souvisejících   
s provozem pevné telefonní linky

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
7/25052009•	  výsledek finanční kontroly
8/25052009•	  zápis z jednání představenstva LDO v Přibyslavi

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 6. 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/29062009•	  vydání územního plánu pro obec Slavětín
2/29062009•	  rozpočtovou změnu 1/2009 týkající se povýšení výdajů na neinvestiční 
náklady na žáky dojíždějící do Chotěboře o 4 900 Kč. Na výdaje bude použita rezerva
3/29062009•	  Smlouvu o bezúročné půjčce pro společnost Brodská stavební s. r. o. ve 
výši 1 000 000 Kč na nákup materiálu na rekonstrukci Hasičské zbrojnice a sportoviště
4/29062009•	  Úvěr ve výši 650 000 Kč od Komerční Banky Halvíčkův Brod

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
5/29062009•	  zápis ze členské schůze LDO v Přibyslavi
6/29062009•	  Zápis ze schůze obecně prospěšné společnosti Havlíčkův Kraj
7/29062009•	  Zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí Podoubraví ze dne 
26.5.2009
8/29062009•	  Zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí Přibyslavsko
9/29062009•	  Zápis z valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav
10/29062009•	  Výsledek testu pitné vody v obci – pitná voda z řádu vyhovuje 
předepsaným parametrům
11/29062009•	  Konečnou podobu znaku obce
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Zábavné odpoledne zahájili profesionální 
hasiči z Havlíčkova Brodu, kteří ukázali, jak 
vyprošťují zraněné z automobilu a odpo-
vídali na mnoho dotazů. Po ukázce jsme 
se všichni ze hřiště přesunuli na koupa-
liště  a kdo měl zájem, mohl si prohlédnout 
zásahové vozidlo zblízka.
Odpoledne pokračovalo soutěžemi a jíz-
dou na lodi a ani déšť nezkazil chuť závodit. 
Nejenom děti, ale i rodiče se pěkně vyřádili 
– nejeden z nich skončil s převrácenou lodí 
v koupališti.
Soutěží se zúčastnilo 37 dětí. Sponzorům, 
profesionálním hasičům a všem, kteří po-
mohli s organizací, touto cestou děkuji.

 J. Doleželová, knihovnice

Slavětínské dětské odpoledne. 6. 7. 


