
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN   2/2018(DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN)

Slavětínský zpravodaj

Pozvánka na Slavětínskou pouť 
OBEC SLAVĚTÍN 

VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA 

POUŤOVÉ POSEZENÍ 21. ČERVENCE 2018 
A PROGRAM PŘIPRAVENÝ PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI, 

U HASIČSKÉ ZBROJNICE VE SLAVĚTÍNĚ.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! 
STAROSTA JIŘÍ STEHNO A ZASTUPITELÉ OBCE SLAVĚTÍN

PROGRAM
14,00 HODIN  PŘED HASIČSKOU KLUBOVNOU ZAHRAJE A ZAZPÍVÁ  
 DECHOVÁ KAPELA MALÁ SLOVÁCKÁ DECHOVÁ HUDBA  
 CYRILKA
17,00 HODIN  POUTNÍ MŠE SVATÁ U KAPLIČKY
18,00 HODIN  BESEDA S DOC. B. MATOUŠKEM, HUDEBNÍM VIRTUOSEM
20,00 HODIN POUŤOVÉ POSEZENÍ PŘED HASIČSKOU KLUBOVNOU.   
 K POSLECHU I TANCI BUDE HRÁT SKUPINA 
 GARDE VÁCLAV KUBÁT



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 4. 2018
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina

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 březen 2018.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne 23. 03. 2018 v zasedací  
 místnosti družstva v Přibyslavi.
5. Zastupitelstvo souhlasí se směnou majetku obce mezi Lesním družstvem obcí    
 a podílnickými obcemi č. 1/2018.
6. Zastupitelstvo souhlasí s propachtováním spoluvlastnického podílu ve výši 10/710.   
 Smlouva pachtovní č. 1/2018.
7. Zastupitelstvo stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro příští volební období   
 2018 – 2022. Zastupitelstvo bude pěti členné.
8. Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovou změnou č. 2/2018.
9. Zastupitelstvo souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu.
10. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí, že smlouva na zhotovení povrchu víceúčelového 
povrchu hřiště byla podepsána. Byla vybrána modro – zelená kombinace. Byla oslovena firma 
pana Jana Matějky ohledně úpravy prostoru návsi a stanoviště kontejnerů. Návrh závěrečného 
účtu Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2017. Oznámení o zahájení řízení, 
seznámení s podklady pro rozhodnutí o zřízení věcného břemene a vyznačení plomby na 
nemovitosti P: 2365/1 k.ú. Jámy. Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného 
pásma vodních zdrojů – zdroj Březina a zdroj Olšiny. Přidělení čísla popisného 61 stavbě na 
pozemku p. č. 185 v k. ú. Slavětín, na žádost pana Lubomíra Horáka trvale bytem Peršíkov 10 
Ždírec nad Doubravou 582 63.
  
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 5. 2018
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Omluveni: Oldřich Peřina

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 bere na vědomí finanční hospodaření obce za duben 2018.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne 27. 4. 2018 v zasedací  
 místnosti družstva v Přibyslavi.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání členské schůze ze dne 17. 5. 2018 konané  
 v Hotelu Přibyslav v Přibyslavi. 
6. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav   
 konané 26. 4. 2018 v Přibyslavi.
7. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Slavětín za účetní období 2017 sestavenou  
 k 31. 12. 2017.
8. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Slavětín za rok 2017 včetně zprávy   
 o přezkumu hospodaření a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 
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9. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s firmou GasNet, s. r. o. o zřízení věcného břemene   
 týkajícího se plynovodu u obecních parcel.
10. GDPR. Zastupitelstvo bere na vědomí registraci agend a směrnice na ochranu osobních údajů.
11. Zastupitelstvo bere na vědomí cenovou nabídku firmy Jan Matějka – autodoprava, Ždírec  
 nad Doubravou týkající se doplňujících konstrukcí a práce na pozemních komunikacích,  
 úpravy prostoru návsi a stanoviště kontejnerů.
12. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí, že zhotovení povrchu víceúčelového povrchu hřiště 
bude v příštím týdnu zahájeno, žádost o podporu Linky bezpečí, z. s. Informaci firmy EKOKOM 
o výši odměny a množství odpadů a obalů vytříděných v období 1. 1. – 31. 3. 2018.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 6. 2018
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina

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 bere na vědomí finanční hospodaření obce za květen 2018.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z výjezdního jednání představenstva a kontrolní   
 komise dne 25. 5. 2018 v Hotelu Přibyslav v Přibyslavi.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví  
 spojené se Setkáním starostů ze dne 19. 06. 2018 konané ve Vilémově v kulturním domě. 
6. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 týkající se GDPR.
7. Zastupitelstvo bere na vědomí přidělení čísla popisného 62 stavbě na pozemku   
 p. č. 71/6 v k. ú. Slavětín.
8. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci firmy EKOKOM o dosažených výsledcích 
a množství odpadů a obalů vytříděných v roce 2017. Posouzení ekonomického zajištění 
dopravní obslužnosti – přeposlání obcím od Ministerstva dopravy.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 30. 7. 2018 od 19:00 hodin.

V období duben, květen a červen 2018 oslavil své kulaté výročí 
pan Václav Halama. Gratulujeme!

Společenská kronika

Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou Vás po-
zvat v sobotu 21. 7. 2018 na velmi zajímavé setká-
ní a  besedu s Doc. Bohuslavem Matouškem. Český 
houslista a violista s kořeny ve Slavětíně, čestný ob-
čan Havlíčkova Brodu. 
V současnosti je docentem na Hudební fakultě AMU 
v Praze a na JAMU v Brně. Přijďte na zajímavé setkání 
do hasičské klubovny v 18 hodin.        

Pozvánka na besedu



Pozvánka pro děti
Během prázdnin uspořádáme na hřišti sportovní odpoledne.

Těšíme se na velkou účast. Datum konání včas upřesníme.

Události posledního období:
30. 4. 2018  Pálení čarodějnic ve Slavětíně

2. 6. 2018  Okrsková soutěž v požárním sportu v Kojetíně
Letos hasiči a hasičky z okrsku číslo 6 jeli sou-
těžit do Kojetína. Sestavit naše družstvo neby-
lo vůbec jednoduché. Tím, že se soutěž konala 
až 2. června, měla většina jiné plány. Úlohu se-
stavit družstvo převzal jednatel místního sboru 
Petr Ondráček a za jeho velkého nasazení se po-
dařilo sestavit alespoň jedno smíšené družstvo. 
Jako posila mužského družstva se staly Jana Vá-
chová a Marcela Ondráčková. Holky se toho ne-
bály a chopily se úloh jim známým, Jana sacího 
koše a Marcela savic a dopadlo to podle očeká-
vání dobře. Skončili jsme na pěkném 7. místě.          

Lenka Holasová   
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Slavětínské hřiště dostalo 
během června 2018 nový 
povrch.


