
 

 

USNESENÍ č. 08/2017 

ze zasedání ZO, konaného dne 4.9.2017 

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

- program jednání ZO 

- rozpočtové opatření č. 06/2017 

- výběrové řízení na vyhledání a vydatnost podzemní vody - vrt, kde nejnižší nabídku   

  podala fi. ENVIREX spol. s r.o., která tuto zakázku provede 

                   - záměr č. 02/2017 - pronájem bytu u mateřské školky 

                   - program oslav výročí školy a školky - 120let a 40let - 30.září 2017 

                   - podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním    

                     plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

                     Zprávu o uplatňování územního plánu Světnov v uplynulém období za  

                     použití § 55 odst. 1 stavebního zákona 

- usnesení z 8.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  

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

    - zprávu ze zasedání představenstva LDO  

    - fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov  

    - petici občanů na neuspokojivý stav (hluk, zápach ap.) v Nové ulici p.č.13/2 

    - kolaudační souhlas na výstavbu školní třídy z půdních prostor ZŠ 

    - volby do PS ČR - nahlášení voličů do ZSV - od KrÚ Vysočina 

    - povolení na čerpací zkoušku vrt na p.č. 772/8 

    - provedení vkladu na KaÚ Vysočina - směny pozemků pod hrází poldrů  

    - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Polnička 

    - kolaudační rozhodnutí na č.p. 194 

    - oznámení dílčího přezkoumaní obce a svazku od KrÚ Vysočina 

    - E-on - územní rozhodnutí na kabelové vedení pro stavbu 4RD v lokalitě  

      U hřiště 

                             - přístavbu skladu - uzavření veřejnoprávní smlouvy na p.č. 548/10                                

                             - údržbové práce na VVN v katastru obce, případné omezení provozu na silnici 350 

                             - zahájení řízení na Dělnišský rybník p.č. 872/10 

                             - rozhodnutí na poskytnutí dotace - vrt - SFŽP 

                             - dohodu s CHKO ohledně sečení p.č. 647 - lokalita u Strže 

                             - rozhodnutí na poskytnutí dotace - školní třída - MŠMT 

                             - rozpočtové opatření č.04/2017 - Subregion Velké Dářko 

                             - pozvánku na oslavu výročí - 610let od první zmínky o obci Sklené 

                             - žádost o možnost stavby v nově připravované lokalitě U hřiště 

                             - pozvánku na Valnou hromadu Subregionu Velké Dářko 

                                                                                                         Pavel Štefan - starosta obce 

 

 

SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE 

Srdečně zveme všechny občany na poutní bohoslužbu v neděli 1. října, která bude zahájena ve 

14 hodin u kaple sv. Václava. Poté se půjde průvodem na náves, kde bude u křížku sloužena 

mše svatá. V případě nepříznivého počasí se budou obřady konat v sále kulturního domu.  

 



 

 

 

 

 

Okénko do školy 1 /2017-18 

         Začátkem června začaly probíhat na školní budově velké stavební úpravy, které skončily 

v přípravném týdnu nového školního roku. V půdní vestavbě byla vybudována školní učebna, 

která bude využívána nejen školní družinou. 

Za přítomnosti pana starosty, náměstka člena vlády Mgr. Petra Krčála a rodičů, jsme přivítali 

naše tři prvňáčky. Všem 24 školákům naši hosté popřáli v novém školním roce hodně úspěchů. 

Poté si prohlédli nové prostory. Všichni byli velmi překvapeni nejen provedením úprav ale 

hlavně výhledem do širokého okolí. Ten, kdo se pozorně díval, tak mezi stromy nepřehlédnul 

kostel na Zelené hoře. Nejkrásnější pohledy se podařilo zachytit panu fotografovi - a to 

rozzářené dětské oči.  

            Už v září se v nové učebně uskuteční beseda pro žáky a děti z mateřinky se 

spisovatelem, ilustrátorem a rybářem panem J. Opatřilem, který nám představí svou knihu 

„Kapřík Metlík“.                                                                              kolektiv ZŠ a MŠ Světnov 

 

 

Fotografie dětí při prvním vstupu do nově vybudované školní třídy, z půdního prostoru ZŠ 

 
 



 
 

Fotografie z přivítání našich prvňáčků ve škole 

 

 
 

 

HC Světnov zahájí 
Po letní přestávce zahájíme další sezonu ve Vesnické lize hokeje, a to s nevypočítatelným 

soupeřem ze Slavkovic, v sobotu 7.10., již od 6:15hod na ledě. Všechny zápasy odehrajeme na 

ZS Žďár n.S., další s družstvem ze Znetínka a následovat bude zápas s Bohdalcem, takže 

rozjezd do nové sezony bude velmi kvalitní. Zveme všechny své příznivce, aby nás přišli 

podpořit svými hlasivkami na ZS Žďár n.S. do prvních zápasů nadcházející sezony.                                                                                                                                            

                                                                                                              Za spoluhráče P.Štefan 

 



 

Fotografie z promítání kina ve Světnově, kde jsme uvedli novinku filmových pláten - 

Špunti na vodě, které se vydařilo, jak je vidět z fotografie ze zaplněného sálu KD Světnov, 

jen kdyby bylo o trochu lepší počasí a mohlo to být jak bylo avizováno - letní kino, tak 

snad příští rok nám to už vyjde.  

 

 
 

 

USNESENÍ č. 02/2017 

ze zasedání 37. schůze výboru svazku obcí STRŽ, konaného dne 7.9.2017  

ve Škrdlovicích 

 

Schvaluje: - zapisovatelem p. P. Štefana, ověřovatelé zápisu Ing. K. Švandu a p. I. Hořínka  

                   - program třicáté sedmé schůze svazku 

                   - rozpočtové opatření č. 03/2017 

                   - vytvořit dodatek ke smlouvě o nájmu z provozování ČOV 

                   - usnesení z této valné hromady  

 

Bere na vědomí: - zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání 

                             - zprávu z jednání vedení svazku 

                             - zprávu z jednání ohledně stavby rozhledny 

                             - oznámení o zahájení řízení závěrečného vyhodnocení akce na ČOV - MZe 

                                                                                              Pavel Štefan - předseda svazku 

 


