
 

 

USNESENÍ č. 04/2017 

ze zasedání ZO, konaného dne 20.4.2017 
 

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

- program jednání ZO 

- rozpočtové opatření č. 02/2017 

- výběrové řízení na stavbu plynovodu pro 4RD U hřiště - fi. 1.ZPV a.s. 

                   - výstavbu nového vrtu, fi Envirex spol. s.r.o. 

                   - neinvestiční příspěvek Subregionu Velké Dářko - CSS 

                   - přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace MŚ a ZŠ 

- usnesení z 4.zasedání zastupitelstva v r.2017  
 

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  

    - podání z Czechpointu  

    - odpověď, jak se chová občan vedený (hlášený) na obci Světnov 

    - zprávu ze zasedání představenstva LDO  

    - fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov - Přibyslav a změnu cen za   

       uložení odpadů 

    - kontrolu bezúplatně převedených pozemků od SPÚ  

    - povolení o odchytu ptáků do ornitologických sítí a výsadbu modřínů - CHKO 

    - dodatečné stavební povolení pro dokončovací práce na RD čp.156 

    - nabytí právní moci stavebního povolení pro sklad u čp.147 

    - posouzení ekonomického zajištění dopravní obslužnosti - MV 

    - vyjádření školní inspekce z provedené kontroly ZŠ a MŠ 

    - dodatečné stavební povolení stavby náhonu pro vlastníka čp.34 

    - zahájení aktualizace HVP hnojiště farma Světnov 

    - pozvání na jednání sboru zástupců - pozemkové úpravy  

    - potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi 

    - stavebního povolení vodních nádrží Světnov, pro spoluvlastníky čp.178 

    - pozvánka na došetření hranic u čp. 174 - pozemková úprava 

                             - přípravu stanov DSO Mikroregionu Žďársko 

                             - smlouvu na přechodné odběrné místo elektřiny pro připravovaný VeDa Fest 

                             - přijmutí občana k vykonání veřejně prospěšných prací  

                             - pozvánka na setkání SOV - Jihlava 6.4.2017 

                             - přihlášku na XV.sněm Svazu měst a obcí ČR 

                             - přihlášení se k pohledávce za Energií pod kontrolou 

                             - pozvánku na zasedání SOL Přibyslav - 2.5. - Velká Losenice 

                             - pozvánku na diskusní setkání ISNOV Vysočina 21.4.2017 

                                                                                                          Pavel Štefan - starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Okénko do školy  
Měsíc duben si s námi pěkně pohrál. Nejdřív nám sluníčko ukázalo svou sílu a nalákalo nás 
k plánování akcí, které se měly uskutečnit venku. Pak se ale náhle zima vrátila a naše plány překazila.  
11. dubna  proběhl zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání. Zapsány byly tři děti. 
Jako každý měsíc jsme se zúčastnili divadelních představení.  Starší žáci školy viděli a zažili v anglicko-
české pohádce „Kocour v botách“ používání anglického jazyka v atraktivní jevištní podobě. Cílem 
představení  bylo hravou formou umožnit žákům zdokonalit cizí jazyk, získat schopnost bezprostřední 
interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek. Mladší žáci a děti mateřské školy  prožívali se 
Sindibádem  napínavé chvilky v pohádce „Sindibádova dobrodružství“.  
Děti MŠ navštívily tentokráte ve škole hodinu hudební výchovy a pokračovaly ve výuce plavání ve 
žďárském bazénu.  
„Rej čarodějnic“ proletěl obcí vzhledem k počasí jen krátce. Zastavil se v mateřince a potom odletěl 
ke kulturnímu domu. Tam si čarodějnice zarejdily a zasoutěžily, vyzvaly k tanci pana starostu. 
Odměnou jim byly vlastnoručně napečené pařátky. 
U příležitosti Dne matek uspořádala mateřinka začátkem května besídku pro maminky. Paní učitelky 
si s dětmi připravily pásmo básniček, písniček a tanečků. Zahrály pohádku „O řepě“ a předaly 
maminkám svá přáníčka. Potom se všichni společně pustili do výroby květin z papíru. 
 

 
 

 

 

 

Poděkování 
Ředitelka školy děkuje panu starostovi a dobrovolníkům ze SDH Světnov za pomoc při vystěhování  
půdy. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografie z úklidu okolo silnice z Cikháje do Světnova pod názvem Čistá Vysočina 2017 

 
 

 
 

 


