USNESENÍ č. 12/2019
ze zasedání ZO, konaného dne 16.12.2019
Schvaluje: - zapisovatele pí. Zdeňku Zichovou, do návrhové komise a ověřovatele zápisu
navrhl p. Otakara Berana a p. Martina Dvořáka
- rozpočet na r.2020 – vyrovnaný
- rozpočtové opatření č.10/2019
- pověřuje starostu úpravou rozpočtu za r.2019 na straně příjmů i výdajů
- vyhlášku č. 02/2019 – o místním poplatku z pobytu
- vyhlášku č. 03/2019 – o místním poplatku ze psů
- dodatek č.03/2019 – navýšení přepravního výkonu - ZDAR
- obnova VN 61 – obec Buková – smlouva na věcné břemeno – LDO Přibyslav
- inventarizační komisi ve složení: předseda p.T.Skryja a členové p. F.Mička,
p. M.Dvořák a pí. Z.Zichovou
- podání žádosti na MMR – multifunkční hřiště a dětské hřiště
- strategický plán obce
- cenu vodného a stočného stejnou jako v loňském roce – celkem 70,-Kč/m3
- usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce
Bere na vědomí: - viz. usnesení z tohoto zasedání
- plnění úkolů z předešlého zasedání
- zprávu ze svazku obcí STRŽ
- MID - mzdy 11/2019 - uloženo u mezd 2019 - účetnictví
- ČSSZ - Odpověď na e-Podání
- podání z Czechpointu,
- MěÚ Přibyslav - faktura za uložení odpadu 11/2019
- správa základních registrů
- podání z Czechpointu
- HAIDA s.r.o. – fakturace GORDIC
- MŽP - sběr dat pro projekt TAČR - obtěžování zápachem
- Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor - 167 EX 3171/09 - 696 - odročení
dražby čp.6 na 21.1.2020
- přihlášení k TP na čp.191
- ČNB - dopis klienti RÚZ - fungování ČNB o svátcích
- KaÚ - vyrozumění o provedení vkladu - zánik předkupního práva obce
p.č. 471/21
- Diecézní charita Brno - Tříkrálová sbírka 2020 – pokyny
- MMR - hesla Obce PRO - přístupové informace pro dotace
- MZe - opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - lesy, kůrovec
- MV - informace o legislativních změnách v odměňování členů
zastupitelstev
- MěÚ - kol. souhlas - rybník Dolní Dělnišský Světnov – p.č. 869/6,
870/3,4,5, 872/2,3,10,
- ČSSZ - eNeschopenka - informace pro zaměstnavatele
- LDO - pozvánka 20.12.2019 -10.30h, společné jednání představenstva a
kontrolní komise, zápis z jednání představenstva z 29.11.2019
- vyjádření pro Judr. Trutnová – dědictví
- vyjádření pro Ing. Fr.Laštovičku – stavba nového RD p.č. 471/18
- žádost vlastníka čp. 27 - o povolení ke kácení stromů - ohrožují RD na
p.č. 358
- Subregion Velké Dářko - zasedání 74.valné hromady – 10.12.2019,
15.00h.OÚ Škrdlovice, prodloužení CSS, cyklostezky, DPS - financování
- PIP s.r.o. - zápis do knihy měst a obcí Vysočiny
- Žesťový kvintet, který zahraje intrády a koledy dne 26.12. 2019 od
15:30h před OÚ
- AVE CZ s.r.o. - oznámení o uložení odpadu v období vánočních svátků 2019–
překladiště AVE, vývoz v roce 2020 vždy v lichém týdnu - čtvrtek

- Ing. Michal Klobása - nabídka školení - požární ochrana a bezpečnost práce
pro OÚ
- delegaci člena zastupitelstva na Valnou hromadu SDH Světnov
- SOV – pokračování v jednání ohledně ZEVO
Pavel Štefan - starosta obce

USNESENÍ č. 04/2019
ze zasedání 46. schůze výboru svazku obcí STRŽ, konaného dne 11.12.2019
ve Světnově
Schvaluje: - zapisovatelem p.P.Štefana, ověřovatelé zápisu p. T. Skryju a p. Milana Nedělku
- program čtyřicáté šesté schůze svazku
- rozpočtové opatření č.04/2019
- pověření předsedy úpravou rozpočtu za r. 2019 na straně příjmů i výdajů
- rozpočet na r. 2020 – vyrovnaný
- nového předsedu kontrolní komise Ing. Arch. Tomáše Vinopala
- inventarizační komisi, kontrolu provede kontrolní výbor ve složení: předseda
Ing. Arch. Tomáš Vinopal, členové p. Milan Nedělka a p. Tomáš Skryja
- cenu vodného, ale hlavně stočného, dle výpočtu Velkého Dářka s.r.o. a fi Enviro
pro příští rok 2020 a to ve výši 34,- a 36,-Kč/m3, celkem 70,-Kč/m3 včetně DPH
- cenu za pronájem kanalizace včetně ČOV za r. 2019 stejnou jako v loňském roce
1,-Kč/m3, dle vypočítaného nátoku od občanů a firem, podle vodoměrů v obou
obcích, pro příští rok požadujeme cenu, dle smlouvy o pronájmu
- opravy prasklin hlavních řadů u šachet od fi ENVIROX s.r.o.
- platbu havarijního přepadu u ČOV ve Světnově
- usnesení z této valné hromady
Bere na vědomí: - zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
- zprávu z jednání vedení svazku
- kontrolu napojení občanů na splaškovou kanalizaci, včetně
kontroly nátoku balastních vod na hlavních řadech - viz rozprava
Pavel Štefan - předseda svazku
Tříkrálová sbírka
Již se stalo tradicí, že počátkem ledna obchází domy v naší obci tři králové a s přáním všeho
dobrého v novém roce žádají o příspěvek pro potřeby Charity. Také letos se vydali na cestu
po obci 2 skupinky koledníků, aby zazpívali tříkrálovou koledu, malou pozorností poděkovali
za poskytnutý příspěvek a křídou označili dveře domu.
Děkujeme všem, kteří přispěli do kasičky a jejichž peníze prostřednictvím žďárské Charity
pomohou mnohým potřebným. Celkem se vybralo 14122,-Kč.
HC Světnov ve výsledcích
Další zápasy vesnické ligy jsme odehráli s následujícími výsledky, s družstvem z Bohdalce
jsme těsně prohráli 3:4, ale o vánočních svátcích jsme přehráli družstvo z Ostrova n.O. 7:2, po
Novém roce, hned o prvním víkendu jsme přehráli družstvo z Pavlova vysoko 14:6, ale
v posledním zápase základní části jsme po velmi dobrém zápase podlehli mužstvu z Vatína
4:6. Další zápas, již čtvrtfinálový, jsme odehráli s družstvem z Ostrova n.O. s výsledkem 3:5,
druhý zápas odehrajeme v pátek 24.1.od 20:30h. Zveme všechny své příznivce, aby nás přišli
podpořit svými hlasivkami na ZS Žďár n.S. do dalších zápasů play - off.
Za spoluhráče P.Štefan
SK Světnov informuje
kde SK A hraje s těmito výsledky: prohráli jsme v posledním zápase uplynulého roku s TJ
Malá Losenice 6:12, ale vyhráli jsme nad TJ Bory 11:7. Druhý oddíl SK B, hraje s těmito
výsledky: vyhráli jsme na úvod nového roku s SK Dolní Heřmanice 12:6. Pokud budete mít
zájem zhlédnou naše zápasy obou družstev v okresní přeboru, 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 P.Maša

Přelom roku v naší škole…
Konec minulého roku nám ve škole přinesl mnoho zajímavých akcí. Společnost
Portimo zrealizovala se žáky ZŠ dopolední program primární prevence s názvem „Nedej se“.
Navštívili jsme Sklárnu Svoboda Karlov a viděli jsme, jak vznikají krásné skleněné výtvory,
malovali jsme skleněnou vánoční ozdobu. V kroužku Kulinář jsme pekli čerty z lineckého
těsta a také se učili prostřít sváteční stůl.
Během Mikulášské nadílky jsme zorganizovali sbírku pro děti ze znevýhodněných
rodin. Sesbíralo se mnoho hezkých věcí – oblečení, školní pomůcky, hygienické potřeby,
hračky a hry… S velkou radostí jsme vše předali do azylového domu pro rodiče s dětmi
„Ječmínek“ ve Žďáru nad Sázavou. Moc tímto děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.
Školička se vypravila do Knihovny M. J. Sychry ve Žďáru n. S. V pátek před
vánočními prázdninami jsme si udělali slavnostní vánoční nadílku i s cukrovím a vánočními
zvyky, děti si nadělily dárečky a celý den se moc povedl. Žákům ve škole přibyl v družině
pingpongový stůl. I ve školičce se nadělovalo, jsou v ní nové stavebnice, spousta knížek,
kočárky s panenkami a loutkové divadlo.
Vánoční prázdniny byly letos delší než obvykle a tak jsme se v novém roce sešli až 6.
ledna. Leden je poslední měsíc prvního pololetí, v jeho závěru dostávají žáci vysvědčení a tak
se hodně opakovalo a procvičovalo. Ale i leden přinesl zajímavé zážitky. Zařadili jsme
přírodovědný program s názvem „Zvířata kolem nás“, navštívilo nás profesionální 3D kino
s filmem „Jedinečný oceán“, v závěru měsíce se zúčastníme lyžařských závodů „Lyžuj lesy“
ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě a poměříme svoje síly s dětmi z mnoha škol
v okolí na 400 m dlouhé lyžařské trati.
Finalizujeme také žádost o dotaci na školní přírodní zahradu. Přiložili jsme anketu
rodičů našich žáků, obrázky dětí, které ukazují, co všechno by si v zahradě přály mít, finální
projektová dokumentace zahrady je také dokončena, nezbývá než čekat a věřit, že nám dotace
vyjde a budeme brzy moci začít realizovat školní zahradu, která bude nejen krásná a zábavná,
ale také plná edukačních prvků pro přirozenou výuku v přírodě.
A na konec ještě pozvánka… po celý únor bude v Městském divadle ve Žďáru nad
Sázavou instalována unikátní výstava našich žáků a některých seniorů s názvem „Co si myslí
naše děti…, Co vzkazují babičky a dědečkové“. Tato naše aktivita navazuje na „Den pro
babičky a dědečky“, který jsme realizovali koncem října a kde jsme seniory požádali o
nějakou zajímavou spolupráci s námi. První babičkou, která přišla se svým hezkým nápadem
je paní J. Synková. Rádi jsme se daným tématem začali společně zabývat a jeho výsledek
může vidět široká veřejnost. Bude se jednat o zajímavou sondu do nahlížení na dnešní svět
očima nejmladší a nejstarší generace. Všichni jste srdečně zváni!
Hana Štůlová
Děkujeme tímto firmě KOVO FK s.r.o. Světnov, za sponzorský dar, který jsme obdrželi
na konci roku 2019. Finanční částku použijeme na pořízení výpočetní techniky k výuce.
ZŠ a MŠ Světnov
Srdečně zveme
na unikátní společnou výstavu výtvarně pojatých prací a názorů na dnešní svět,
kterou společně připravili žáci ZŠ Světnov s babičkami a dědečky
pod názvem

CO SI MYSLÍ NAŠE DĚTI…,
… CO VZKAZUJÍ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ

Výstava je instalována v předsálí Městského divadla ve Žďáru n. S.
po celý měsíc únor 2020. Přijďte se podívat!

Vánoční hostina v nově vybudované třídě, podkroví ZŠ Světnov

Vystoupení žáků ZŠ a MŠ při rozsvěcování stromku o první adventní neděli

Mikulášská nadílka o druhé neděli adventní v KD Světnov

Mikuláš s doprovodem před odchodem ze sálu KD Světnov

Žesťový kvintet před OÚ, který nám zahrál koledy a intrády na Sv.Štěpána

Tříkrálový ohňostroj, ukončení oslav příchodu Nového roku

