Zastupitelstvo obce Světnov, okr. Žďár nad Sázavou
USNESENÍ č. 10/2017
ze zasedání ZO, konaného dne 30.10.2017
Schvaluje: - zapisovatele pí. L. Chybovou a ověřovatele zápisu p. O. Berana a p. T. Skryju
- program jednání ZO
- rozpočtové opatření č. 09/2017
- záměr č. 03/2017, pronájem rybníku Pstružák
- smlouvu na vybudování inženýrských sítí, pro majitele čp.134
- smlouvu o výpůjčce - kontejnerů na tříděný odpad - od Subregionu V.D.
- úpravu směrnic ohledně poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
- usnesení z 10.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, včetně Czechpointu
- sdělení o registraci OVM pro výkon agendy
- zprávu ze zasedání představenstva LDO, vklad na KaÚ - obec Buková
- fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov
- zprávu finančního výboru z provedené kontroly účetnictví za 3/4 r.2017
- upozornění vlastníků lesa na ořez stromů pod vedením VN a VVN
- vystavení plomby od KaÚ, pozemky na stavby nových RD U hřiště
- trvalé odnětí lesního pozemku p.č.810/51, pro chatu če.48
- oznámení o zahájení řízení - přístavba hasičské zbrojnice
- změna podmínek účtu u ČNB
- informace ohledně voleb do PS - OVK Žďár n.S.
- smlouvu s KrÚ Vysočina na stavbu plynovodu pro 4RD U hřiště
- žádosti občanů na stavbu nových RD U hřiště
- odsouhlasení nádob na bioodpad s AWE
- změnu čísla v názvu pro MŠ a ZŠ Světnov - školský zákon
- komplexní pozemková úprava v k.ú.Světnov - oznámení o soupisu nároků
- právní úpravu odměňování členů zastupitelstev od r.2018 - MV
- výzva občanů ohledně hluku a zápachu u čp.149
- informace k chystanému průzkumu od E-on
- insolvenční řízení Energie pod kontrolou - informace o průběhu jednání
- příspěvek na výkon státní zprávy pro obec, dle návrhu státního rozpočtu na r. 2018
- odvoz nebezpečného odpadu 7.11. 2017 v době 15:55 - 16:10hod
- vyhodnocení setkání ohledně třídění odpadů - městys Šitbořice
Pavel Štefan - starosta obce

V sobotu 28. října 2017 zorganizoval stolnětenisový oddíl Vlci Světnov turnaj VŘSR (velké
řádění sportovního rázu) ve čtyřhře. První ročník proběhl za účasti deseti párů hráčů všech
věkových kategorií z celé ČR. Přivítali jsme i hráče z Vyškova a Plzně.
Turnaj proběhl ve dvou skupinách systémem každý s každým na tři vítězné sety, následovaly
souboje pravdy, kdy se utkali hráči z obou skupin ve vyřazovacím pavouku o celkové konečné
pořadí.
Vítězem VŘSR se stali Vlad. Vávra s Jar. Polívkou, druhé místo obsadili světnovští Josef
Nedělka se synem Alešem Nedělkou a třetí cenu získala dvojice Petr Maša a Petr Bartoš.
Organizátoři děkují starostovi obce za pomoc a společnosti Maso Žďársko za ceny pro vítěze.
J. Hrnčíř

Zleva A. Nedělka, J. Nedělka, V. Vávra, J. Polívka, P. Bartoš, P. Maša.
Vítání občánků v KD Světnov - zleva: manželé Machovi se synem Václavem, manželé
Richterovi se synem Davidem a manželé Blažíčkovi s dcerou Eliškou - blahopřejeme

Fotografie z defilé harmonikářů, na již šestém a zároveň posvícenském setkání v KD Světnov

Fotografie diváků ze setkání harmonikářů, kteří si příšli poslechnou a zazpívat si, s krásnými
tóny harmonik

SDH Světnov bude pořádat tradiční Mikulášskou
nadílku, v neděli 3.prosince 2017, od 14.00hod, v KD
Světnov. Srdečně jste zváni, o občerstvení je
postaráno.

HC Světnov ve výsledcích
Dalšími koly pokračovaly zápasy nové sezony ve Vesnické lize hokeje a to takto, s družstvem
z Vatína jsme se rozešli smírně 3:3, prohráli jsme s družstvem ze Znetínku 2:4 a nepodařilo se
nám ani vyhrát nad Bohdalcem 1:6, ale Pavlov jsme porazili jednoznačně 10:2, a stejnou
porážku jsme uštědřili v sousedském derby i Škrdlovicím 10:2, v dalším zápase s Novou Vsí
se nám ............................. Další zápas hrajeme v sobotu 25.11. od 8:15hod na ZS Žďár n.S., s
družstvem z Veselíčka. Zveme všechny své příznivce, aby nás přišli podpořit svými
hlasivkami na ZS Žďár n.S. do dalších zápasů.
Za spoluhráče P.Štefan
SK Světnov
hraje V. třídu ve stolním tenise, kterou jsme zahájili střídavými výsledky, s Velkou Losenicí
jsme vyhráli 12:6, s Vlkovem prohráli 8:10, porazili jsme Nové Veselí 14:4, s Poděšínem jsme
prohráli 8:10 a porazili Dolní Heřmanice14:4. Pokud budete mít zájem zhlédnou naše zápasy
v okresní přeboru, tak nás navštivte v neděli, dle rozpisu vyvěšeném ve vývěskách a výčepu
Peklo, od 9.00hod v KD Světnov.
Za spoluhráče R.Pošvic

