USNESENÍ č. 01/2018
ze zasedání ZO, konaného dne 22.1.2018
Schvaluje: - zapisovatele pí.Z.Zichovou a ověřovatele zápisu pí.L.Chybovou a p.F.Mičku
- program jednání ZO
- vybudování vodovodního přivaděče od nového vrtu - dotace od Kraje Vysočina
- smlouvu o nájmu plynárenského zařízení s Gas-Net - přivaděč pro 4RD
- záměr č.05/2017, prodej pozemku před čp.18
- požádat přednostně o dotaci na hasičskou zbrojnici, popřípadě i na dopravní automobil
- pořízení hasičských obleků pro zásahovou jednotku z dotace na akceschopnost
- cyklostezky na katastru obce - vedle cesty po kanalizaci ke Škrdlovicím, nová z této
cesty směrem ke střelnici, dále po nepoužívané cestě od střelnice k Cikháji, ke
Stržanovu oprava stávající cesty a vybudování cesty směrem na Sklené
- žádost z POV na výměnu vodovodního řadu u čp. 41, při získání dotace na chodník
(v případě zamítnutí dotace na chodník, použít tuto dotaci přednostně na opravu mostu)
- usnesení z 1.zasedání zastupitelstva v r.2018
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
- pravidelný výpis z registru osob, včetně Czechpointu
- sdělení o registraci OVM pro výkon agendy
- zprávu finančního výboru za r.2017 - bez závad
- zprávu ze zasedání představenstva LDO
- fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov
- zprávu ze Subregionu Velké Dářko (cyklostezky, lyžařské tratě, odpady)
- ČAOH - změna zákonů v odpadovém hospodářství
- krátkodobý odběr elektřiny - E-on, nutno hlásit deset dní předem
- pokračovat v jednání ohledně hluku u čp.68
- dotace od Kraje Vysočina na kulturní památky, jsou jen pro památky zapsané v
seznamu ČR, ne na místní památky
- vyhlášení ankety na multifunkční a dětské hřiště, včetně rozhledny
- úklid okolo silnice - SDH Světnov - duben 2018, směr Cikháj - Světnov
- EKO-KOM - dotazník za r.2017- odpadové hospodářství
- oznámení o společném projednání změny č.1 ÚP obce Počítky
- příspěvek na výkon státní správy, dle státního rozpočtu ČR
- rozhodnutí o povolení výjimky z OPVU
- finanční vypořádání a státní závěrečný účet za r.2017
- přihlášky do soutěže hejtmana Kraje Vysočina - společenská odpovědnost
- neinvestiční dotaci v souvislosti s volbou prezidenta
- cenové kontroly MF ČR - přehled
- volby prezidenta - info o druhém kole, včetně hlasovacích lístků
- zaslání evidenčních listů od AVE na sběr nebezpečného odpadu
- zápis z jednání SOL Přibyslav
- informace o vytříděném množství oděvů z přistaveného kontejneru
V obci je k trvalému pobytu hlášeno k 1.1.2018 - 468 spoluobčanů.
Pavel Štefan - starosta obce

HC Světnov ve výsledcích
Zápasy ve Vesnické lize hokeje již vstoupily do vyřazovacích bojů, které se hrají na dva vítězné zápasy a
zde jsme se utkali s nevyzpytatelnou Řečicí, kterou jsme porazili v prvním zápase 8:2, ve druhém zápase
se nám povedl ještě větší příděl do branky soupeře a to 10:1, čímž jsme postoupili do semifinále, kde
jsme v prvním zápase přehráli soupeře z Vatína 5:2, avšak ve druhém se nám nepodařilo tohoto soupeře
udolat a těsně jsme prohráli 4:5, proto se hrál třetí rozhodující zápas, který jsme vyhráli 6:2 a postoupili
do finále, kde se potkáme s družstvem z Bohdalce a to v sobotu 24.2. od 20:15hod. Zveme všechny své
příznivce, aby nás přišli podpořit svými hlasivkami na ZS Žďár n.S., do finálových zápasů, které se hraje
také na dva vítězné zápasy.
Za spoluhráče P.Štefan

SDH Světnov informuje
V měsíci únoru jsme uspořádali tradiční hasičský ples a dětský karneval, obě akce se velmi vydařili a
snad odcházeli všichni účastníci z těchto akcí spokojeni. Dále jsme uspořádali masopustní průvod obcí,
který se nám v loňském roce nepodařilo uspořádat, ale letos ano a přálo nám i počasí, ještě zbývá
uspořádat lyžařské párkové závody, tak snad v neděli 25.2. budeme mít ještě dostatek sněhu a budeme
moci od 14:00h, na místním fotbalovém hřišti, tyto závody uskutečnit, kam jsou zváni všichni lyžaři
všech věkových kategorií.
velitel - P.Štefan

Fotografie z hasičského pleiesu, kdie nám vystoupliei děvčata s krásnýmm názviem souboru Siedmiehářky
Jieště jiedna fotografie z pleiesu, kdie nám s kaplieeou vystouplie na voziembouch hrající pl.Josief Průša

Fotografie z dětského karnievaeu, kdie sie nám plroháněeo mnoho různýmch masiek

Fotografie masiek plřied vykročiením k obchůzcie plo obci

Fotografie z Tříkráeového ohňostrojie na fotbaeovém hřiši za účasi mnoha sploeuobčanů.

Osmdesátý odběr krve našeho spoluobčana Petra Klementa na transfůzním oddělení nemocnice Nové Město
na Moravě - blahopřejeme

