USNESENÍ č. 01/2019
ze zasedání ZO, konaného dne 21.1.2019
Schvaluje: - předání stížnosti na únik psa k prošetření, po schválení smlouvy VPS na MěÚ
- smlouvu na odkup telefonní budky od fi. O2
- smlouvu veřejnoprávní ohledně odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - odbor
majetkoprávní MěÚ Žďár n.Sáz.
- nabídka na vybudování a úpravu sběrných míst tříděných odpadů od BHZ Invest
- odstoupení od smlouvy s Amper Market - elektřina obec, ZŠ a MŠ
- vypsání výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Světnov
- úpravu školní kuchyně v MŠ Světnov z dotace Kraje Vysočina
- usnesení z 1.zasedání zastupitelstva v r.2019
Bere na vědomí: - plnění úkolů z předešlého zasedání
- zprávu z jednání vedení svazku STRŽ - nové vedení DSO, rozpočet na r.2019
- návrh školení pro zastupitele - MV
- vystavení potvrzení pro odběr a zpracování obalů - Eko-kom
- rozhodnutí o přidělení finančních prostředků z SFŽP - připojení vrtu
- vyjádření k opravě vodovodu a dopravní značení k této opravě - KSÚS ZR
- příspěvek na výkon státní správy pro r.2019 ze státního rozpočtu, který
přerozděluje Kraj Vysočina
- fakturace za dálkový přístup do KN - ČÚZK
- pozvánku na Valnou hromadu LDO Přibyslav - 22.1.2019, jednací řád
členské schůze
- vypracování výsledků finančních kontrol za r.2018- Kraj Vysočina
- upozornění obcím, OLH, vlastníkům lesů - kůrovec - MěÚ ZR
- rozpis schváleného rozpočtu na r.2019 - všechny obce kraje
- finanční vypořádání a závěrečný účet za r. 2018 - Kraj Vysočina
- oznámení společného projednání o návrhu ÚP Škrdlovice - 4.2.2019
- žádost o zjištění voličů u nichž je překážka ve výkonu volebního práva Kraj Vysočina
- oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za r. 2018 - Kraj Vysočina
- informaci o cenových kontrolách za r. 2018 - Kraj Vysočina
- nabídka spolupráce pro komunální politiku od architektů - ČKA
- zahájení řízení prodloužení povolení na odběr podzemních vod pro obec
Světnov - studny a vrt
- fakturaci za VPS - přestupky a řízení o nich
- sněm SMO, nominace a návrhy na volbu Rady Svazu měst a obcí ČR
- výskyt brownfieldů - chátrající budovy v obcích a jejich využití
- zahájení společného územního a stavebního řízení pro rybník Ladný - vlastníka
pozemku p. č.710/3, 711/2, 712/1 a 713/5
- seminář pro povodňové orgány obcí a měst - 26.2.2019 Kraj Vysočina
- směrnice MŠMT a jejich změnu - rozpisy finančních prostředků
- pozvánku na právní konferenci SMO - 6.-8.2.2019
- souhlas se stavbou multifunkčního hřiště od fi. E-on
- oznámení o sloučení parcel - odevzdáno na KaÚ - vyjádření pro LDO
- kulatý stůl, rovné příležitosti osobní a pracovní život
- žádost o rezervaci pozemku v připravované lokalitě U hřiště
- úklid Vysočiny - čistá Vysočina - zúčastní se SDH
- navrácení listiny o opatrovnictví - nový opatrovník
- údržba dřevin pod VN a NN - výzva pro vlastníky pozemků
- editace údajů do ROB a AISEO
- pravidelný výpis z registru osob, včetně Czechpointu
- fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov
- oznámení o registraci agendy - základní registr
Pavel Štefan - starosta obce

USNESENÍ č. 04/2018
ze zasedání 26. schůze výboru svazku obcí STRŽ, konaného dne 12.12.2018 ve Světnově
Schvaluje: - zapisovatelem p. P. Štefana, ověřovatelé zápisu p. M.Nedělku a T.Skryju
- program dvaačtyřicáté schůze svazku
- volbu orgánu svazku veřejně - hlasováním
- do funkce předsedy svazku obcí - p.Pavla Štefana
- do funkce místopředsedy svazku obcí - pí.Ing. Hanu Sochorovou
- zřízení kontrolního výboru v počtu tří členů
- do funkce předsedy kontrolního výboru p.Mgr. Petera Tomku
- za členy kontrolního výboru p. Milana Nedělku a p.Tomáše Skryju
- pověřuje kontrolní výbor provedení inventarizací majetku za r. 2018
- rozpočtové opatření č. 03/2014
- předsedu a účetní, provedením úprav rozpočtu za r.2018 - RO č. 04/2018
- předsedu rozpočtovým opatřením pro celé funkční období ve výši 500,-tis Kč,
které předloží na dalším zasedání svazku ke schválení
- rozpočet svazku na r. 2019 - vyrovnaný
- návrh cen vody a splaškových vod - stejné jak v předešlém roce
- nadále pokračovat ve spolupráci s technologem, pro první pololetí r. 2019,
dle rozhodnutí fi.Velké Dářko s.r.o.
- zasílání pozvánek na zasedání svazku - elektronicky
- usnesení z této valné hromady
Bere na vědomí: - zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
- zprávu z jednání vedení svazku
- pronájem automobilu za stejných podmínek jako v předešlých letech
- pronájem kanalizace a ČOV, za stejných podmínek jako v předešlých letech
Pavel Štefan - předseda svazku
VeDaFest 2019 se uskutečnění ve Škrdlovicích a bude oslavou subregionu
VeDaFest je putovní festival, který organizuje sedm obcí Subregionu Velké
Dářko pro své občany a široké okolí. Jedná se již o třetí ročník, který se koná
každý rok v jiné obci. Letošní ročník se uskuteční 22.6.2019 od 14:00 hodin
ve Škrdlovicích. Přípravy tohoto ročníku jsou již v plném proudu a my pevně
věříme, že se vše podaří a dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko
tak tímto způsobem oslaví 20 let od svého založení. Již v tuto chvíli Vám můžeme představit hudební
produkci, kdy se těšit můžete na zpívajícího právníka Iva Jahelku, legendární Visací Zámek neboli
„Visáče“, kapelu Ateliér známou návštěvníkům letních akcí na Velkém Dářku, žďárské Letrourou nebo
energické Circus Brothers a samozřejmě nesmíme zapomenout na domácí škrdlovické Hrochy &
Půlrock. Pro malé i velké návštěvníky bude opět připraven bohatý doprovodný program. Co všechno
chystáme a jestli bude i narozeninový dort se dočtete v dalších vydáních Novinek. Těšíme se na
viděnou!
Úprava lyžařských tratí v rámci Subregionu Velké Dářko
Velká chvála, ale také vysoké náklady doprovází letošní údržbu
lyžařských tratí. V prvním únorovém týdnu proto došlo na pár dnů
k omezení údržby rolbou Polničského a Škrdlovického okruhu, jakožto
nejnákladnějších úseků v území a to do 12. února, kdy proběhla valná
hromada dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko, na které
byla jako jeden z bodů otázka další údržby lyžařských tratí na území
sdružených obcí projednána. Zástupci obcí bylo dohodnuto, že
úprava lyžařských tratí bude i přes finanční náročnost nadále
prováděna, a to ve stejné kvalitě a četnosti, jako tomu bylo před
omezením úprav. Všechny trasy budou udržovány čtyřkolkou, na
Polničský a Škrdlovický okruh bude subregion využívat a financovat
údržbu tratí rolbou, kterou pro něj bude zajišťovat SPORTIS p.o.
Subregion Velké Dářko v zimní sezóně 2018/2019 upravil k polovině
února takřka 150 km rolbou a 550 km čtyřkolkou, kdy náklady činí u rolby 280 Kč/km a u čtyřkolky
110 Kč/km. Valná hromada se tak na základě podnětů od občanů/lyžařů z okolí rozhodla pro zřízení
transparentního účtu, jakožto možnosti pro ty, kteří lyžařské trasy využívají, se na jejich údržbě
podílet a dobrovolnému svazku obcí tak s jejich financováním pomoci. Číslo transparentního účtu je
287591038/0300 a my Vám za podporu, ať už v jakékoliv výši, předem velmi děkujeme a přejeme
ještě spoustu příjemných chvil strávených „ve stopě“.

Zastupitelstvo Obce Světnov vyhlašuje
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích

konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Světnov
Světnov 46, 591 02 Žďár nad Sázavou
IČ: 71009850
Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele mateřské a základní školy, odborná
kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost,
organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie
dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce
ředitelky/ředitele školy (ne starší 3 měsíců), doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické
praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit
úředně ověřenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání – pracovní smlouvy, potvrzení
zaměstnavatelů, apod.), strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy (v rozsahu
3-5 stran), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 1. dubna 2019 do 12 hodin na adresu:
Obecní úřad Světnov, Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou
Obálku označit Konkurs ZŠ a MŠ Světnov – NEOTVÍRAT!
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem
do funkce od 1. července 2019. Zaměstnavatel nabízí zvýhodněné bydlení v nově zrekonstruovaném
bytě 3+kk přímo v budově mateřské školy. Více informací poskytne starosta obce Pavel Štefan
telefonicky, e-mailem nebo po předchozí domluvě přímo na místě.
Kontakt: tel.: +420605143578, e-mail: obec@svetnov.cz

HC Světnov ve výsledcích
V prvním čtvrtfinálovém zápase s družstvem z Řečice, které se hraje na dva vítězné zápasy,
jsme po tvrdém boji v prvním zápase zaslouženě vyhráli 5:3, ve druhém jsme již v oslabené
nemocemi a zraněními sestavě, prohráli v posledních vteřinách zápasu 2:3 a ve třetím
čtvrtfinále se nám nepodařilo zachytit úvod zápasu a prohráli jsme 1:7, čímž jsme tuto sezonu
zakončili na pátém místě. Děkujeme svým příznivcům, za podporu po celou sezonu, snad v
příští sezoně, již v dvacátém ročníku se nám povede lépe a postoupíme do bojů o příčku
nejvyšší.
Za spoluhráče P.Štefan
SK Světnov informuje
který hraje OP IV. třídy ve stolním tenise, s názvem SK A, hrají s těmito výsledky: vyhráli
jsme doma nad Dolními Heřmanicemi A 17:1, s SK Sázava jsme také slavili výhru a to 16:2,
stejným výsledkem jsme porazili TJ Sokol Jámy 16:2. Druhý oddíl SK B hraje okresní soutěž,
kde jsme porazili TJ Řečici B 13:5, s SK Nové Dvory jsme zvítězili stejným výsledkem 13:5
a slavili jsme v sousedském derby s TJ Sokol Polnička také výsledkem 13:5, ale v posledním
zápase této sezony jsme podlehli favorizovanému Bohdalovu 3:15, i přesto jsme skončili v
lepší horní polovině tabulky. Pokud budete mít zájem zhlédnou naše zápasy v okresní přeboru
i soutěži, tak je navštivte v neděli, dle rozpisu vyvěšeném ve vývěskách a výčepu Peklo, od
9.00hod v KD Světnov.
Za spoluhráče S. Maša st. a S.Svatoš
SDH Světnov informuje
Na Valné hromadě 29.prosince 2018, jsme zhodnotili uplynulý rok a také oslavili 125let
trvání našeho sboru, což jsme s okolními sbory oslavili na okrskové soutěži, která se konal u
nás ve Světnově na fotbalovém hřišti. Koncem ledna 2019 jsme uspořádali lyžařské závody,
kterého se zúčastnili nejen děti, ale i děvčata v historických kostýmech a na historických
lyžích, což bylo zpestření těchto párkových lyžařských závodů, které jsou hojně navštěvovány
a jejich vyhodnocení bylo v KD Světnov.
Velitel SDH - P.Štefan
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