
 

USNESENÍ č. 12/2016 

ze zasedání ZO, konaného dne 12.12.2016 

 

Schvaluje:- zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F.Mičku a M.Dvořáka 

                  - program jednání ZO 

                  - rozpočtové opatření č. 06/2016 

                  - pověření starosty a účetní, úpravou rozpočtu za r. 2016 

                  - rozpočet na r. 2017 - vyrovnaný 

                  - vyhlášku č. 01/2016 - poplatek za KO, 550,-Kč/občan - přihlášen k trvalému pobytu,   

                    800,-Kč/budova určená k rekreaci 

                  - inventarizační komisi ve složení - předseda: T.Skryja, členové: F.Mička, M.Dvořák,  

                    D.Sáblík 

                  - záměr č. 01/2016 - prodej části pozemku přiléhající k č.e.20 

                  - smlouvu o finanční výpomoci z rozpočtu obce pro Velké Dářko s.r.o., na zakoupení  

                    mobilní kanalizační nástavby FABOK CASK 6,5/2 

                  - usnesení z 12.zasedání zastupitelstva v r.2016  

 

Bere na vědomí: - plnění úkolů z předešlého zasedání 

                             - zprávu z jednání vedení svazku STRŽ  

    - oznámení o registraci agendy - základní registr 

    - editace údajů do ROB a AISEO 

    - zprávu ze zasedání představenstva LDO Přibyslav  

    - povánku na 58.valnou hromadu Subregionu Velké Dářko 

    - pozvánku na setkání s fi.ODAS, od nového roku fi.AVE 

    - ČIŽP Havl.Brod pokuta za uložení zeminy, část z této pokuty obdrží obec 

    - účtování v době svátků - ČNB 

    - změna bankovního účtu ZP-MV 

    - dofinancování dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů 

    - stavební povolení na rozvod plynu, komunikace a veřejného osvětlení pro  

      20RD U hřiště 

    - územní souhlas s oplocením pozemku p.č.715/17 

    - kolaudační souhlas na stavbu kanalizace a vodovodu - její části pro 20 RD  

      U Hřiště 

    - fakturaci za uložení odpadu na skládce v Ronově 

    - dopis ohledně schůzky vyvolané stavebním úřadem Žďár n.S. na čp. 149 

    - žádost vlastníka čp.192, na výmaz předkupního práva obce a vyjádření ke změně   

      vytápění  

    - žádost o vyjádření na opravu náhonu p.č.158/1 

    - pozvánku na zasedání LDO Přibyslav 

    - poděkování za spolupráci od Římskokatolické farnosti Žďár n.S. - Klášter 

    - uspořádání Tříkrálové sbírky v obci - Biskupství Brněnské 

    - SOV - problematika  s nakládáním s KO 

                             - rozpočet SOL Přibyslav 

                             - pozvánku na kolaudaci ČOV Světnov 20.12.2016 od 12:00h na OÚ 

                             - možnost přistoupení k insolvenci na Energii pod kontrolou s fi.Energie - pro 

                                                                                                                                 Pavel Štefan - starosta obce 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako v minulém roce se konal II. novoroční výšlap na Tisůvku, krásné počasí se 

vydařilo a jak je znát z fotografií, výšlapu se zúčastnilo spoustu lidí, jsme rádi a doufáme, že 

příští rok nás bude zase o něco víc. Po příchodu občanů ze Škrdlovic  nás čekalo příjemné 

překvapení, které pro nás přichystali v podobě punče, za což jim patří velké dík. 

 

 

 

 

 

 



 

V sobotu dopoledne se konal silvestrovský výšlap,  

který vedl od Obecního úřadu k poldru a 

poté směrem k „borovině“, děti i rodiče cestou 

plnili různé úkoly – např. hod na cíl, slalom, hádanky 

a mnohé další. V cíly na zúčastněné čekalo opékání 

špekáčků a teplý čaj, poté se všichni rozešli  

do svých domovů k polednímu obědu. 

 

 

 

 

HC Světnov ve výsledcích 

Dalšími koly pokračovaly zápasy ve Vesnické lize hokeje a to takto, podruhé v této sezoně 

jsme prohráli a to s družstvem z Ostrova n.Osl, 4:5, další porážku máme i s družstvem z 

Bohdalce a to 2:4, snad jsme se vrátili na vítěznou vlnu výhrou s Olešnou 10:2, ale opět se 

nám nedařilo a prohráli jsme, i díky marodce spoluhráčů s družstvem z Vatína 3:5. Další 

zápas hrajeme v sobotu 28.1.2017 od 7:45hod na ZS Žďár n.S. a to již poslední v základní 

části VL, s družstvem z Pavlova, o umístnění v postupující osmičce. Zveme všechny své 

příznivce, aby nás přišli podpořit svými hlasivkami na ZS Žďár n.S., do dalších zápasů.                                                                        

Za spoluhráče P.Štefan 

sbor dobrovolných hasičů Světnov                                     
 si Vás dovoluje pozvat na tradiční                                      

                                                 
                 který se koná 11. února 2017, od 19:30 hod. v KD Světnov.                                          
    Těšit se můžete na skupinu Tandem a bohatou tombolu.                                                                

   
 
  který se koná v neděli 12.února 2017 od 14:00hod.                



  Občerstvení, tombola, hudba, vše zajištěno, srdečně zvou pořadatelé                                                                    
    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

V sobotu 14. ledna 2017proběhly na fotbalovém hřišti lyžařské párkové závody pro děti i 

dospělé. 

Vyhlášení výsledků, předání diplomů a malých dárků proběhlo v KD Světnov. Přes nepřízeň 

počasí se závodu zúčastnil velký počet malých i velkých lyžařů a fanoušků.  

 

SDH Světnov informuje 

Mezi Vánočními svátky, v pátek 30.prosince, proběhla Valná hromada, kde byla shrnuta 

práce celého našeho sboru za r.2016. Všechny úspěch i neúspěchy našich soutěžních družstev, 

uspořádání mnoho kulturních akcí, jak pro malé, tak pro dospělé spoluobčany. Zazněly slova 

chvály i věci, které je potřeba zlepšit do dalšího období..Celý sbor čítá ke konci roku 100 

členů. Uspořádali jsme, protože v letošním roce bylo dostatek sněhu, lyžařské párkové 

závody, které jsou pro všechny věkové kategorie. Pro měsíc únor připravujeme tradiční 

hasičský ples a dětský karneval, včetně masopustního průvodu, který je předběžně stanoven 

na 18.února 2017, s odchodem masek od OÚ Světnov, v 9.00hod.                velitel -  P.Štefan    

 

 



 

Tříkrálová sbírka  

Již se stalo tradicí, že počátkem ledna obchází domy v naší obci tři králové a s přáním všeho 

dobrého v novém roce žádají o příspěvek pro potřeby Charity. Také letos se vydali koledníci 

za sobotní chumelenice na cestu od domu k domu, kde zazpívali onu známou tříkrálovou 

koledu, malou pozorností poděkovali za poskytnutý příspěvek a křídou označili dveře domu.  

Děkujeme všem, kteří přispěli do kasičky a jejichž peníze tak pomohou mnohým potřebným. 

Celkem se vybralo 11.721,-Kč.

 

 

Fotografie z Tříkrálového ohňostroje na fotbalovém hřišti za účasti mnoha spoluobčanů 



 

Fotografie Žesťového kvintetu města Žďár n.S., který nám zahrál před budovou OÚ koledy a intrády 

na svátek Sv.Štěpána, kde si mohli spoluobčané i občané z okolí, tyto písně společně zazpívat, nebo 

zaposlouchat se do tónů tohoto kvintetu, a že jich nebylo málo, dokumentuje tato druhá fotografie. 

 

 


