
USNESENÍ č. 02/2018
ze zasedání ZO, konaného dne 19.2.2018

Schvaluje: - zapisovatele pí.L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. D.Sáblíka a p.M.Dvořáka
- program jednání ZO
- smlouvu na prodej pozemku p.č.471/18, dle záměru č.01/2017, GP č. 655-52/2017  
- usnesení z 2.zasedání zastupitelstva v r.2018 

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 inventarizační komise za r.2017 - bez závad
    - zprávu ze zasedání představenstva LDO, zápis ze zasedání kontrolní 
      komise, zápis z jednání SOL Přibyslav
    - fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov 
    - zprávu ze Subregionu Velké Dářko (cyklostezky, lyžařské tratě, odpady)
    - zprávu z jednání se ZD Světnov se sídlem v Polničce - komunikace, orba, ap.
    - vyhodnocení ankety obce - dětské a multifunkční hřiště, rozhledna
    - úklid okolo silnice - SDH Světnov - duben 2018, směr Cikháj - Světnov
    - oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ

                             - společné územní a stavební rozhodnutí o umístnění stavby u čp.52
                             - aktualizaci verze zákona č.250/2016Sb. - přestupky
                             - ukončení činnosti volebních okrskových komisí
                             - finanční vypořádání a státní závěrečný účet za r.2017
                             - oznámení o uhrazení faktury - vratky obci, od fi.Energie Pro
                             - oznámení o rekonstrukci stavby čp.91
                             - pozvánku na zasedání SOV - 28.3.2018 - Tři věžičky
                                                                                                    Pavel Štefan - starosta obce

Vyhodnocení ankety obce Světnov, která proběhla ve dnech od 13. do 19. února 2018, 
kde bylo odevzdáno 127 anketních lístků, z toho jeden byl neplatný, bez vyplnění. Bod 
č.1 - umístnění dětského hřiště, zvítězila možnost - nová zástavba RD U hřiště - 78hlasů, 
naproti čp.100 - 29hlasů, jiná možnost - 19hlasů. Bod č.2 - rozhledna na Českém 
kopečku - pro - 29hlasů, proti - 94hlasů, jiná možnost - 3hlasy. Bod č.3 - umístnění 
multifunkčního hřiště - u hasičské nádrže - 32hlasů, v chatové oblasti - 16hlasů, na 
fotbalovém hřišti - 75hlasů, jiná možnost - 3hlasy. Zastupitelstvo obce při svém 
rozhodování o těchto stavbách, bude přihlížet k hlasování v této anketě, i když byla 
anketa zřejmě ovlivněna dopisem, v bodě dvě, k možnosti výstavby rozhledny.

Zastupitelstvo obce upozorňuje občany na zvýšený výskyt volně pobíhajících psů po 
obci, aby lépe své miláčky ochránili, proti těmto útěkům, protože dochází k porušení 
zákona, v tomto případě o týrání zvířete, kde může být uložena bloková pokuta.



HODY, HODY DOPROVODY,

JARO UŽ JE VSKUTKU TADY.

SE SLUNÍČKEM NAJDEM SÍLU,

DO ŽIL VLIJEM NOVOU MÍZU.

POMLÁZKA A KRASLICE,

K SVÁTKŮM PATŘÍ NEJVÍCE. 

Pohodové Velikonoce přeje,

zastupitelstvo obce Světnov.

Turnaj ve stolní tenise
V sobotu 24. února proběhl 5. ročník turnaje „ O Pohár Vítězného února ´´. Turnaj byl již tradičně 
pořádán pro kategorii do 50ti let,  nad 50 let a na závěr čtyřhra .

Výsledky :
Kategorie do 50ti let  1. Olda Maša 2. Miroslav Litochleb 3. Stanislav Maša
                 nad 50 let   1. Stanislav Svatoš 2. Josef Nedělka 3. Miroslav Mrkos
                čtyřhra  1. Stanislav Svatoš, Radek Fray 2. Miroslav Litochleb, Olda Maša
                3.Miroslav Mrkos, Petr Maša.
Turnaj proběhl v přátelské atmosféře a současně účastníci turnaje mohli sledovat marný boj 
našich hokejistů na OH o bronz, v zasedací místnost OÚ, na velkoplošném plátně. Jan Hrnčíř

Fotografie dekorovaných vítězů v kategorii do 50ti let

HC Světnov ve výsledcích
Naše zápasy ve Vesnické lize hokeje vstoupily do boje o celkové vítězství v této soutěži. Po 
roční odmlce, kdy jsme nepostoupili ani do semifinálových bojů,  jsme opět narazili na 
soupeře z Bohdalce. Tentokrát jsem v prvním zápase udávali tempo, dokonce vedli po druhé 
třetině 3:0, ale přesto jsme tento výsledek v poslední třetině prohospodařili, soupeř vyrovnal 
skóre a při samostatných nájezdech se nám nepodařilo překonat soupeřova brankáře a soupeř 
jedním rozhodujícím nájezdem první zápas rozhodl ve svůj prospěch. Ve druhém zápase jsme
se soupeřem drželi sice krok, ale při naší přesilové hře nám soupeř ujel, zvýšil skóre na 5:2, 
kde náš tým oslaben o nemocné hráče, tento zápas již nedokázal zdramatizovat a sportovně 
jsme popřáli soupeři k zisku dalšího titulu. Děkujeme všem příznivcům za podporu z hlediště 
ZS Žďár n.S., snad další sezona vyjde ještě lépe.                              Za spoluhráče P.Štefan
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