USNESENÍ č. 04/2020
ze zasedání ZO, konaného dne 25.5.2020
Schvaluje: - zapisovatele pí. Zdeňku Zichovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
p. Františka Mičku a p. Tomáše Skryju
- výběrové řízení na zhotovitele přístřešků na KO a starostu podpisem smlouvy
- výběrové řízení na přírodní zahradu u ZŠ a starostu podpisem smlouvy
- opravy v MŠ a ZŠ Světnov – z dotace POV
- přípravu vybudování nového chodníku u MŠ, včetně před oplocením u MŠ, ze
zasakovacích roštů pro zpevněné plochy, případnou podzemní nádrž na vodu,
která by byla přiváděna z těchto roštů a střechy MŠ - dotace OPŽP
- odkup pozemku p.č. 471/17 a 468/7 pro výstavbu RD
- stavbu kanalizace odlehčovací po pozemcích obce p.č.338/1 od p.č 338/7
- dar od Kraje Vysočina - p.č. 207/13,14,15,16,17,18,20 pod chodníkem dle
nového GP č. 678-93/2019
- odkup pozemků p.č.26/7 a 207/12 pod novým chodníkem za dohodnutou cenu
- pro SDH - žádost o dotaci - pořízení nového dopravního prostředku přes HZS
Bere na vědomí: - zprávu paní ředitelky o řízení školy, přihlášení se do šablon a zdravé
školy, představení vyučování v době nouzového stavu a po jeho skončení
- vyvěšení černé vlajky – tichý protest – SMO, SMS, SPOV – kompenzační
bonus (podpora OSVČ), obce, města, kraje – až 12mld – pozastavení
investic, nutno rozhýbat ekonomiku
- Linka bezpečí, z.s. - žádost o podporu provozu
- KrÚ - oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha
- zveřejnění smlouvy Kraj Vysočina - finanční dar - My třídíme nejlépe
- FÚ - informace o daňové povinnosti za Obec Světnov
- MěÚ - vyrozumění o nabytí právní moci - změna v užívání stavby, na
ubytovací zařízení se stravováním v k.ú.Světnov, p.č.284
- iTrade Group s.r.o. - nabídka respirátoru FFP2 za 55,-Kč
- MěÚ -pozvánka - kolaudace - rybník Pod Čápinami – p.č. 765/13 –
2.5.2020 v 12.15h
- KrÚ - informace o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a Senátu
Parlamentu ČR
- LDO - pozvánka na jednání členské schůze 26. 5. 2020 - 16.00h na MěÚ
Přibyslav
- Krámek pro radost s.r.o. – nabídka - respirátory, roušky, štíty
- KrÚ - veřejná doprava Vysočiny - spoluúčast obcí na financování, 70,Kč/občan
- Město Přibyslav - faktura za uložení odpadu na skládce v Ronově nad
Sázavou - duben 2020
- Informační systém datových schránek - upozornění na nebezpečné odkazy
v přílohách, neprodleně informovat e-poradnu DS
- MěÚ - schválení MPŘ - rybník Dolní Dělnišský Světnov,Stržanov –
manipulační řád
- MV - dopis náměstka MV obcím - počet opatrovanců
- KHS Vysočina - doporučení pro školská zařízení, propláchnutí
vodovodního zařízení

- žádost o majetkové vypořádání pozemků v obci Světnov – nový chodník –
KrÚ Vysočina
- přidělení č.p. 197 – žádost vlastníků p.č. 471/19
- souhlas se zpevněním obecních pozemků a využitím pozemků k přejezdu pro vlastníky přilehlých pozemků a nájemce pozemků – cesta po kanálu
- SOV - pozvánka na zasedání valného shromáždění 27.5.2020 - 10.00 hod.
- MěÚ – nabídka na Meziobecní spolupráci, informace, metodika - setkání
8.6.2020 v 15.00h
- LDO - zápis z jednání představenstva
- CM Portal, s.r.o. - zrušení internetových katalogových služeb - plná moc
- MěÚ - oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace ÚAP ORP Žďár
nad Sázavou –vyzývá k potvrzení správnosti ÚAP - vlastníky
infrastruktur – dotazník vyplnit do tří měsíců
- mobilní svoz nebezpečného odpadu čtvrtek 28.5. – 15:55-16:10h
- Oblastní charita - žádost o příspěvek na provozování služeb – vyjádření k
žádosti
- podání z Czechpointu
- sdělení o registraci změny agendy
- žádost o využití údajů z ROB a AISEO - evidence obyvatel
- HAiDA s.r.o. - faktura – gordic - správa databáze
Pavel Štefan - starosta obce

USNESENÍ č. 01/2020
ze zasedání 47. schůze výboru svazku obcí STRŽ, konaného dne 10.6.2020
ve Světnově
Schvaluje: - zapisovatelem p. P. Štefana, ověřovatelé zápisu p.T.Skryju a p.M.Nedělku
- program čtyřicáté sedmé schůze svazku
- přezkoumání hospodaření svazku za r. 2019 - bez výhrad
- závěrečný účet za r.2019, včetně účetní závěrky - bez výhrad, vad a nedostatků
- pořízení ochranných pomůcek na ČOV v důsledku nákazy koronavirem
- usnesení z této valné hromady
Bere na vědomí: - zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
- zprávu z jednání vedení svazku
- zprávu inventarizační komise za r.2019 - bez závad
- zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly za r.2019 - bez závad
- dokončení oprav kanalizačních stok ve Světnově a na přivaděči, ohledně
nátoku balastních vod
- nabídku na nový počítač pro ČOV od fi.SP Power s.r.o.
- poděkování pracovníkům Velkého Dářka s.r.o., pracujících na ČOV, za
zvládnutí situace v době nouzového stavu
Pavel Štefan - předseda svazku

Školní rok dospěl k závěru…
Tento školní rok se do našich pamětí zapíše zvláštním písmem. Jinak si ho budou
pamatovat děti, jinak rodiče, jinak my – učitelé a ředitelé škol. Začal jako každý jiný. U nás
ve škole v novém složení. Dovolím si malou rekapitulaci. Do školního roku jsme se pustili
s chutí. Od září jsme zařazovali mnoho aktivit, kterými jsme chtěli žákům práci ozvláštnit a
zpříjemnit. Absolvovali jsme spolu adaptační turisticko-přírodovědný pobyt v Novém Městě
na Moravě, lekci na dopravním hříšti ve Žďáru, připravili jsme program pro babičky a
dědečky, také výpravu k prameni řeky Svratky, moc se povedla společná výstava prací našich
žáků a seniorů v Městském divadle ve Žďáru n.S., přijel k nám do školy Zážitkový stan
s programem o vesmíru, uspořádali jsme adventní dílnu pro děti, rodiče a prarodiče,
s Vánočním příběhem z Betléma jsme pomohli rozsvítit vánoční strom na začátku adventu,
připravili jsme program pro „Čertovskou nadílku“, malovali jsme na sklo ve sklárně Karlov,
připravili jsme si společně krásnou vánoční nadílku se slavnostní hostinou, společně jsme se
zúčastnili karnevalu, byla u nás divadelní představení i představení s živými lesními
zvířátky,zúčastnili jsme se lyžařských závodů ve Vysočina Areně, začali jsme projekt
směřující k letní olympiádě v Japonsku, absolvovali jsme program prevence se spolkem
„Portimo“ a s Policií ČR, proběhla soutěž v mluvním projevu, kdy porotou byly světnovské
babičky, vydali jsme se do Žďáru na bruslení, navázali jsme kontakt s podobně malou
školičkou na Šumavě a začali si s ní dopisovat.... Také nám fungovaly kroužky – „Šikulka“,
ve kterém se pracovalo s přírodními materiály, „Kulinář“, kde jsme se snažili něco ukuchtit,
„Ekoparta“, která nás směřuje k péči o přírodu. Měli jsme ještě mnoho dalších plánů –
navštívit další prameny řek – Sázavu, Doubravu, možná i Vltavu, chtěli jsme se mnohem
víckrát dostat do přírody, protože jsme zapojeni do programu „Les ve škole“, chtěli jsme
pokračovat v besedách a setkáních s babičkami a dědečky, měli jsme úspěšně podanou žádost
o dotaci na dopravu na plavání, chtěli jsme hodně sportovat a také přespat ve škole, chtěli
jsme prožít krásný školní výlet…
Pak ale přišel 11. březen a neznámý vir a překazil nám nejen naše plány, ale zakázal
nám přístup do školy. Nastal zvláštní čas, kdy jsme se začali o mnohé obávat a zůstali doma,
nesměli se potkávat a společně učit. Ten čas nám nasadil roušky a zastavil nás. Ale také nám
dovolil mnoho věcí začít vnímat jinak.
I přes tuto paralýzu školy jsme toho v tomto roce stihli mnoho. Zase jenom čas ukáže,
jak jsme na výuce pracovali doma, kdo se snažil a kdo polevil. Realita nastane v září.
Počítáme s tím, budeme muset dohánět, protože ne všichni žáci se do lavic v květnu vrátili.
Ale zvládli jsme to se ctí.
I školka prošla proměnou, o té už jsme minule psali. Proběhly také zápisy. V základní
škole přivítáme jednoho prvňáčka, ale mateřská školka bude úplně plná. Od září v ní bude 24
dětí a to je velká radost a také velká spousta práce pro všechny ve školce. Nastoupí nová paní
učitelka, kterou jsme vybrali ve výběrovém řízení. Chtěla bych zde také poděkovat paní
učitelce Dvořákové za roky práce, které světnovské školce věnovala. Přeji jí hodně zdraví a
radosti v další práci.
Jsou před námi letní prázdniny. Ani ty nebudou znamenat úplný klid. Mateřská školka
bude v provozu do 10. července. Během léta bude probíhat realizace přírodní školní zahrady.
Dotace byla schválena, proběhlo výběrové řízení na realizační firmu a tak se můžeme těšit, že
od září se budeme moci učit venku v přírodě ještě mnohem více.
Věřím, že léto dovolí nám všem se dobře připravit na nový školní rok a že ten bude
pohodový a nechá nás společně pracovat ve škole po všech 10 měsíců.
Krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku všem!
Hana Štůlová

