
 

 

USNESENÍ č. 02/2019 

ze zasedání ZO, konaného dne 18.2.2019 

Schvaluje: - uvolnění z funkce ředitele PO MŠ a ZŠ Světnov na vlastní žádost 

                   - vypsání konkurzního řízení v předložené podobě na ředitele PO MŠ a ZŠ Světnov 

                   - jmenování konkurzní komise a pověření tajemníka konkurzního řízení na ředitele  

                     příspěvkové  organizace MŠ a ZŠ Světnov 

                     - podání žádosti na dětské hřiště z MMR, v lokalitě nové výstavby RD U hřiště 

                   - vyjímku pro družinu v ZŠ Světnov - z počtu dětí 

                   - nákup bývalé budovy ZD, za dohodnutou cenu, do výše odhadní ceny od ČSOB 

                   - vypsání záměru - pronájem vodní nádrže u staré hasičské zbrojnice novým nájemcům 

                   - úpravu pasportu komunikací pro novou výstavbu RD U hřiště, včetně chodníků 

                   - usnesení z 2.zasedání zastupitelstva v r.2019  

 

Bere na vědomí: - plnění úkolů z předešlého zasedání 

                             - podnět od spoluobčanů, na unik psů majitelům občanům - což je týrání 

                             - zprávu z jednání vedení svazku STRŽ  

                             - zprávu finančního výboru z provedené kontroly rozpočtu za r.2018 - bez závad 

                             - zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly pokladny, pokladních  

                                dokladů, kontrolu zápisů a usnesení ze zasedání ZO - bez nedostatků 

                             - zprávu ze Subregionu Velké Dářko, kompostéry, CSS - prodloužení, VeDaFest -  

                                Škrdlovice - 22.6.2019 

                             - bere na vědomí zprávu z hospodaření obce za r.2018  

    - rezignaci na funkci jednatele Velké Dářko s.r.o. - zástupce za obec Škrdlovice 

                             - veřejnou vyhlášku na úpravu provozu silnic II. a III. tříd v působnosti MěÚ ZR -  

                                údržbové práce 

                             - rozšíření výsadby modřínu opadavého pro Kinský a.s. - CHKO 

                             - výmaz předkupního práva - plomby na nové RD 

                             - uzavření VPS na víceúčelové hřiště - MěÚ ZR - odbor stavební  

                             - rozhodnutí na prodloužení povolení s nakládáním s podzemními vodami pro  

                               obec Světnov 

                             - poděkování za tříkrálovou sbírku - Diecézní charita Brno 

                             - závazné stanovisko k vybudování dětského hřiště v lokalitě RD U hřiště  

                                od MěÚ Žďár nad Sázavou 

                             - dětské hřiště a navržené prvky nepodléhají zákonu a záměr je v souladu s  

                                ÚP obce Světnov - MěÚ ZR - odbor stavební 

                             - potvrzení o zdanitelných příjmech uloženo u mezd 2018 

                             - zpřísnění kontrol a podmínek pro využívání údajů z registrů 

                             - upozornění na povinnost vlastníků lesa - předání souhrnných údajů lesní  

                                hospodářské evidence 

                             - stanovisko k žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraj  

                                Vysočina - obec Světnov - pitná voda - vrt 

                             - výpisy z KaÚ na dětské hřiště a multifunkční hřiště - Czech-point                              

                             - fakturace za HAIDA s.r.o. - licence, programy 

                             - stanovisko k výstavbě multifunkčního hřiště od KHS Žďár nad Sázavou 

                             - výpočet ceny vodného a stočného - MZe 

                             - informace o dotaci z Fondu Vysočiny - komunikační technologie - 2019 

                             - zápis z jednání představenstva LDO a zápis z volební členské schůze, kde  

                                obec Světnov je zvolena za člena kontrolní komise  

                             - ČEPS a.s. - výzva vlastníkům lesa na ořez stromů pod vedením 

                             - hlášení do ISPOP - podáno do 15.2.2019 - odpady 

                             - potvrzení registrace - Čistá Vysočina - zúčastní se SDH Světnov 

                             - upozornění na opravu izolátorů vedení osvětlení od E-on 

                             - vyjádření k průzkumnému vrtu na p.č. 456/1 

                             - vyplnění tabulky pro PMS - výkon trestu obecně prospěšných prací 

                             - objednávku omalovánek - Bezpečně na silnici, s propagací obce 

                             - registraci na krajské setkání SMO - Jihlava 20.2.2019 



 

 

                             - žádost o informaci, zda se v obci nachází obecní byty - Charita Žďár n.S. 

    - editace údajů do ROB a AISEO - přístup k základním registrům 

    - pravidelný výpis z registru osob, včetně Czechpointu  

                             - fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov 

    - oznámení o registraci agendy - základní registr 

Ukládá: - starostovi - dále pokračovat v jednání o možnosti odkupu bývalé budovy ZD                     

                                                                                                 Pavel Štefan - starosta obce 

 

 

Zastupitelstvo Obce Světnov vyhlašuje 
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 

konkursní řízení  

na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace  

Základní škola a Mateřská škola Světnov 

Světnov 46, 591 02 Žďár nad Sázavou 

IČ: 71009850 

 

Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele mateřské a základní školy, odborná 

kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, 

organizační a řídící schopnosti.  

Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie 

dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), 

výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce 

ředitelky/ředitele školy (ne starší 3 měsíců), doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické 

praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit 

úředně ověřenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání – pracovní smlouvy, potvrzení 

zaměstnavatelů, apod.), strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy (v rozsahu 

3-5 stran), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení v 

souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 1. dubna 2019 do 12 hodin na adresu:  

Obecní úřad Světnov, Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou 

Obálku označit Konkurs ZŠ a MŠ Světnov – NEOTVÍRAT!  

Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem  

do funkce od 1. července 2019. Zaměstnavatel nabízí zvýhodněné bydlení v nově zrekonstruovaném 

bytě 3+kk přímo v budově mateřské školy. Více informací poskytne starosta obce Pavel Štefan 

telefonicky, e-mailem nebo po předchozí domluvě přímo na místě.  

Kontakt: tel.: +420605143578, e-mail: obec@svetnov.cz  

 

 

 



 

SK Světnov informuje 

Jeden oddíl hraje OP IV. třídy ve stolním tenise, s názvem SK A, kde hráli s těmito výsledky: 

vyhráli jsme doma nad SK Moravec 13:5, s SK Škrdlovice jsme se v sousedském derby 

rozešli smírně 9:9 a zakončili jsme sezonu vítězstvím nad TJ Netín B 15:3. Tímto výsledkem 

jsme skončili na postupovém druhém místě a v příští sezoně budeme hrát OP III.třídy . Druhý 

oddíl SK B, který hrál okresní soutěž, skončil na pěkném třetím místě a nyní čeká, zda 

nepostoupí do vyšší soutěže, záleží jak se bude postupovat ve vyšších třídách, kde se ještě 

stále hraje. Pokud budete mít zájem zhlédnou další zápasy v okresní přeboru i soutěži, v příští 

sezoně, tak sledujte rozpisy vyvěšené ve vývěskách a výčepu Peklo, kde domácí zápasy se 

budou opět hrát v KD Světnov.                                      Za spoluhráče S. Maša st. a  S.Svatoš 

 

SDH Světnov informuje 

V měsíci únoru jsme uspořádali tradiční Hasičský ples, který se vydařil, kde nám předtančení 

provedla skupina Ritakádo z Chlumětína, druhý den navázal na tento ples také tradiční dětský 

karneval, který je také hojně navštěvován a kde všechny děti dostanou malou sladkost. Další 

týden jsme uspořádali masopust, který za slunného dne se nám také velmi podařil a všichni 

zúčastnění ho přežili bez větší úhony. Také jsme se zúčastnili námětového cvičení na budovu 

Jacht klubu u Velkého Dářka. A co nás čeká v nadcházejících měsících, příprava techniky a 

hlavně STK na vozidlech, příprava na soutěže, jak dospělých, tak dětí, čarodejnice, stavění 

máje , sběr železného šrotu, úklid okolo silnice - Čistá Vysočina, ap.                                                                 

                                                                                                                 Velitel SDH - P.Štefan 
 
Fotografie masopustního seskupení při odchodu od obecního úřadu do obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fotografie z karnevalu, který je hojně navštěvován 

Fotografie z plesu kde předtančení předvedlo seskupení Rotikádo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy:  6.dubna 2019 

od 17.00hodin 

Kde: v KD Světnov 



Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý 
Kraj Vysočina vyhlašuje XI. ročník 

úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem: 

ČISTÁ 

VYSOČINA 
úklid veřejného prostranství a přírody na 

Vysočině. 

V letošním roce se opět zapojíme do 
akce ČISTÁ VYSOČINA 

a to v neděli 14. dubna 2019. 
 

            Sraz dobrovolníků před       
obecním úřadem  

ve Světnově  

v 9:00 hodin.  

Uklízeným úsekem je silnice II. třídy 350  

směr Světnov – Cikháj a zpět. 
Pořadatel SDH Světnov zajistí odvoz účastníků na Cikháj 

Motto sběračů: • správně třídit odpad 
• dodržovat základní pravidla silničního provozu a BOZP 

při účasti na úklidu 
 


