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Vážení spoluobčané,
rok 2009 je za námi a nastává čas se trochu ohlédnout zpět z pohledu obecního 
zastupitelstva. OZ zasedá pravidelně každé poslední pondělí v měsíci a řeší běžnou 
činnost obce včetně plnění rozpočtu. Dále se zajímáme o dění v LDO Přibyslav, Svazku 
obcí Podoubraví, Přibyslavsko a Borovsko, kde jsme členy. Nejlépe je třeba hodnotit LDO 
Přibyslav, protože z nájmu jsme v letošním roce měli příjem 258 000 Kč. Dále je třeba 
kladně hodnotit i Svazek obcí Borovsko, kde máme vytvořeny malé technické služby, 
které zajišťují zimní i letní údržbu obcí. Ostatní svazky jsou více či méně zaměřeny na 
propagaci jak na webu, tak v různých brožurách a v kalendářích. Jsme i členy Havlíčkova 
kraje, kde je možno získat dotace na vyhlášené programy. 
Naší neinvestiční akcí v tomto roce byla oprava budovy OÚ (vnitřní omítky a plot 
u přilehlého pozemku) v hodnotě 237 000 Kč, přičemž získaná dotace činila 134 000 Kč. 
Dále byl upraven a opraven pomník obětí I. a II. světové války. 
Rozhodující probíhající akcí investičního charakteru je rekonstrukce hasičské zbrojnice, 
klubovny a hřiště v rozpočtové hodnotě 5 650 000 Kč. V roce 2009 bylo proinvestováno 
4 135 030 Kč, z čehož dotace přiznaná ministerstvem vnitra činila 4 000 000 Kč. Tato akce 
má být dokončena v květnu 2010. Z pohledu plnění rozpočtu za rok 2009 činily k 30.11. 
2009 příjmy 4 208 200,53 Kč a výdaje 3 819 965,72 Kč.                                J. Bílek, starosta
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Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 10. 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/26102009 •	 rozpočtovou změnu 10/2009 dle přílohy

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
2/26102009 •	 výsledek hospodaření za měsíc září 2009
3/26102009 •	 zápis ze zasedání představenstva LDO z 25. 9. 2009
4/26102009 •	 zápis ze zasedání správní rady Havlíčkův Kraj z 6. 10. 2009
5/26102009 •	 zápis z kontrolního dne výstavby hasičské klubovny
6/26102009 •	 výsledek testu vody ve studni
7/26102009 •	 zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí Přibyslavsko z 10. 9. 2009
8/26102009 •	 zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí Podoubraví z 20. 9. 2009

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 11. 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/30112009 •	 dodatek č. 2009/1 k nájemní smlouvě mezi LDO a členskými obcemi
2/30112009 •	 zpracování posudku na základě žádosti Okresního soudu 0Nt623/2009
3/30112009 •	 návrh rozpočtu na 2010 
4/30112009 •	 rozpočtovou změnu 11/2009 dle přílohy 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
5/30112009 •	 výsledek hospodaření za měsíc říjen 2009
6/30112009 •	 ze zasedání představenstva LDO z 30. 10. 2009
7/30112009 •	 informaci o posouzení vlivu na životní prostředí „Rekonstrukce  
komunikace II/351, II/350, III/3507 Polná – Slavětín, 1. Stavba“
8/30112009 •	 informaci o seznamu dotčených pozemků

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 12. 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/28122009 •	 rozpočet obce pro rok 2010 dle přílohy
2/28122009 •	 složení inventární komise: p. J. Stehno, p. J. Cacek a p. M. Antlová

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
3/28122009 •	 výsledek hospodaření za měsíc listopad 2009
4/28122009 •	 ze zasedání představenstva LDO z 27. 11. 2009
5/28122009 •	 zápis ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův Kraj
6/28122009 •	 zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí Podoubraví
7/28122009 •	 zápis z valné hromady Svazku obcí, plynofikace obcí Borovsko
8/28122009 •	 zápis ze zasedání valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav
9/28122009 •	 zápis ze schůze ODAS

Společenská kronika 
V období od října do prosince 2009 oslavili svá kulatá výročí Zbyněk Doležel 60 let, 

Bohumila Křesťanová 55 let, Josef Zvolánek 30 let a Božena Kolouchová 80 let. Oslavencům gratulujeme!  
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Rozpočet  na rok 2010 – výdaje

 Pěstební činnost lesy 5 000 Kč

  Vodovod   – elektrická energie
                      – rozbory

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
15 000 Kč

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

5 000 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

Vybavení hasičské zbrojnice 300 000 Kč

Výměna oken bytovka 250 000 Kč

Setkání rodáků 50 000 Kč

Znak a prapor obce 8 000 Kč

Plynová přípojka u has. zbrojnice 50 000 Kč

Knihovna 5 000 Kč

Úprava prostranství před novou 
hasičskou zbrojnicí 200 000 Kč

CELKEM : 1 251 700 Kč

Rozpočet  na rok 2010 –  příjmy
Daň z nemovitostí 55 000 Kč

Příjem z daní 760 000 Kč

 Poplatky ze psů 1 500 Kč

 Poplatky za vodu 30 000 Kč

 Pronájem pozemků 16 000 Kč

 Pronájem  lesa 250 000 Kč

 Pronájem bytů 54 000 Kč

Výběr za odpady 50 000 Kč

Dotace na státní správu 7 400 Kč

CELKEM : 1 223 900 Kč

Události posledních dní:

Výroční valnou hromadu zahájil starosta sboru pan M. So-
botka. Poté následovala volba volební a návrhové komise 
ve složení R. Lipavský, J. Stehno a L. Křehlíková.

Jednatel P. Ondráček přednesl zprávu o činnosti sboru 
v uplynulém roce 2009: „13. února jsme se zúčastnili okrs-
kové výroční valné hromady, která se konala v Krátké Vsi. 
V květnu jsme provedli pravidelné čištění požární nádrže. 
Okrskové soutěže v Jitkově jsme se neúčastnili z důvodu 
nepříznivého počasí a 18. července jsme se podíleli na or-
ganizačním zajištění tradiční pouťové zábavy, která byla 
poznamenána také nepříznivým počasím. Dále jsme se po-
díleli na několika menších akcích ve spolupráci s obecním 
úřadem za účelem zajištění provozu obce, mimo jiné také 
na demolici původní hasičské zbrojnice a přípravě pozemku 
pro zahájení stavby nové hasičské zbrojnice a klubovny.“ 

Následovala volba výboru SDH, volba delegátů SDH na 
VVH okrsku a volba delegátů SDH na Okresní shromáždění 
delegátů SDH.

Na závěr starosta obce Jaroslav Bílek poděkoval za spolu-
práci v uplynulém roce 2009 a informoval všechny přítomné 
o průběhu stavebních prací na nové hasičské zbrojnici.

     ze zápisu výroční schůze SDH, P. Ondráček

8. 1.  2010  Hasičská schůze na OU 

9. 1.  2010  Tři králové ve Slavětíně 
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Důležitou činností v obci je chod místní 
knihovny, která velice dobře působí jak na čin-
nost mládeže, tak i dospělých, protože se za-
pojuje do společenského a kulturního života 
v obci (viz dětský den, loučení s prázdninami 
či organizaci putovní výstavy pro Havlíčkův 
kraj). Děkuji touto cestou knihovnici paní Ja-
roslavě  Doleželové a Gabriele Doleželové za 
jejich činnost v této oblasti a všem kteří se na 
realizaci podíleli.

V roce 2009 byla dokončena obrazová kronika 
jednotlivých domů spojená s vyhledáním je-
jich původních majitelů a s upřesněním maji-
telů současných. Za tuto velice záslužnou prá-
ci, která připomíná historii i současnost obce, 
děkuji paní Marii Šmatlánové, která je autor-
kou této knihy i těm, kteří jí pomáhali.
Paní Hana Dočekalová a Marie Šmatlánová také 
společně pořizují písemnou kroniku o dění 
v obci od roku 1989 do současnosti. Věřím, že 
práce bude do června 2010 dokončena a že 
bude k nahlédnutí při srazu rodáků v červenci 
2010 při slavnostním otevření nové hasičské 
zbrojnice a klubovny.

V měsíci listopadu schválila poslanecká sně-
movna podobu znaku i praporu naší obce. 
Tyto symboly budou pořízeny natolik včas, 
aby mohly být veřejnosti představeny při stej-
né slavnostní příležitosti.

Třídíme odpad ? Všichni určitě víme, že se mají 
třídit odpady: 
– do popelnic – popel
– do kontejnerů – plasty, papír a sklo
– 2× ročně mobilní sběr nebezpečného odpadu
– bioodpad každý kompostovat na svém po-
zemku, případně požádat o přistavení kontej-
neru za úplatu.
Jak to každý děláme, posuďte sami.
V loňském roce se z naší obce odvezlo 23,9 
tun komunálního odpadu na skládku, což je 
(včetně rekreačních objektů) 221 kg na oso-
bu a tomu také odpovídá poplatek 468 Kč na 
osobu. Od roku 2010 bude fy Odas cca 4-6× 
do roka vážit komunální odpad (popelnice) 
za každou obec celkem, což umožní kontrolu 
původních odhadů váhy, dle kterých platí-
me. Na tento problém jsem poukazoval již 
minulé 2 roky. Apeluji touto cestou na všech-
ny občany v obci, ať už zde žijí trvale či do-
časně, aby odpad důsledně třídili. Porovnání 
let 2009 a 2010 nám dá fy Odas k dispozici na 
konci roku 2010. Děkuji Vám za pochopení, 
věřím ve Vaši snahu a doufám, že naše spo-
lečné úsilí bude mít kladný výsledek.

Na závěr tohoto vydání zpravodaje Vám všem 
přeji do roku 2010 pevné zdraví, rodinou po-
hodu, štěstí a dobré mezilidské vztahy.
                   J. Bílek, starosta

Zveme Vás do nově otevřeného kadeřnictví ve Slavětíně
Nabízíme veškeré kadeřnické služby, moderní střihy a barvy 

pro mladé i starší zákazníky. Prodej kvalitní vlasové kosmetiky Dusy.
Provozní doba:

PO: 9.00 – 18.00
ÚT: 9.00 – 15.00
ST:  zavřeno
ČT:  9.00 – 18.00
PÁ:  9.00 – 15.00
SO:  dle objednávek
Po domluvě nabízím možnost především 
starším lidem, svých služeb u Vás doma!

Jana Křesťanová, tel.: 774 342 849, Slavětín 1, Ždírec nad Doubravou 582 63

Kadeřnictví Jana Křesťanová


