
USNESENÍ č. 05/2019
ze zasedání ZO, konaného dne 31.5.2019

Schvaluje: - zapisovatele pí. Lenku Chybovou, ověřovatele zápisu p. Milana Nedělku a pí. 
                      Zdeňku Zichovou
                   - výběrové řízení - oprava kuchyně v MŠ
                   - vypsání výběrového řízení na vybavení kuchyně v MŠ Světnov 
                   - vypsání výběrového řízení na chodník
                   - rozpočtové opatření č.03/2019
                   - prodloužení nájemní smlouvy - byt MŠ - čp.168
                   - prodloužení termínu odstranění automobilů z p.č. 221/1 a 221/2 - do konce června
                   - příspěvek na  Den dětí - SK Světnov

- usnesení z 5.zasedání zastupitelstva v r.2019 
Bere na vědomí: - plnění úkolů z předešlého zasedání
                             - zprávu ze svazku obcí STRŽ
                             - ukončení smlouvy o výpůjčce - požární nádrž - bývalí nájemníci
                             - PK Elektro s.r.o.  -  žádost o vyjádření k vydání územního rozhodnutí a realizaci 
                               stavby p.č. 715/2
                             - Patrik Koranda - velká papírová výzva - darujte papír - volby ekologicky
                             - Obec Polnička - pozvánka na setkání s majiteli chat Velké Dářko s.r.o., 
                                konané dne 11.5.2019
                             - FÚ - informace o daňové povinnosti - Obec Světnov 
                             - MV - vydání věstníku 4/2019 - směrnice MŠMT - státní rozpočet, boj s korupcí  
                             - MV - verifikace nahlášených počtů opatrovanců obcemi k rozhodnému dni 
                               31. březnu 2019
                             - KrÚ Vysočina - volební právo občanů Velké Británie - sdělení obcím
                             - KrÚ Vysočina - volby do EP - odvolání kandidátů, mezinárodní pozorovatelé, 
                               počet voličů cizinců v seznamech voličů
                             - KrÚ Vysočina - volby do EP - odvolání kandidáta + informace o uzavření 
                               poslední volební místnosti na území EU
                             - KrÚ Vysočina - smlouva na opravu kuchyně MŠ Světnov - dotace z POV
                             - KrÚ Vysočina - usnesení o postoupení věci - změna ředitele školy Světnov
                             - MŠ ZR, příspěv. org. - oznámení plnění ŠPD - nahlášení dítěte 
                             - LDO - AGES Pardubice, s.r.o. - pozvánka na seznámení s průběhem                  
                               vytyčené hranice - Krucemburg
                            - LDO - smlouva o výkonu funkce - místopředseda kontrolní komise
                            - LDO - zápisy ze zasedání a usnesení,16.5., 23.5. - Pozvánka na exkurzi po 
                              majetku LDO 21.6.2019 
                            - CHKO - návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, 
                              které má napomoci zastavit šíření kůrovce
                            - CHKO - rozhodnutí - částečné povolení chemického posypu, nepovoluje - 
                              Pihoviny a kolem památné lípy Křižánky
                            - Státní pozemkový úřad - oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. 
                              Světnov
                            - rozhodnutí - přidělení čísla popisného pro p.č. 467/2 - čp. 193, pro p.č. 471/21 
                              - čp.199
                            - závěrečná prohlídka stavby - obytný soubor 13RD Škrdlovice - 18.6.2019 - 
                              10:00hod na místě samém
                            - MID - mzdy 5/2019 - uloženo v účetnictví obce
                            - žádost o zrušení místa TP 
                            - fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov
                            - ukončení stavby - připojení vrtu na vodojem v naší obci
                                                                                                         Pavel Štefan - starosta obce



Okénko do školy
Předprázdninovým okénkem nahlédneme do posledních událostí ve škole. Začaly ne jinak než oslavou 
Dne dětí. Školáci si vlakem zajeli do Nedvědice a pak vzhůru lesní cestou na hrad Pernštejn. Počasí 
nám přálo, dobrou náladu jsme neztráceli, někteří si při zpáteční cestě i zdřímli.
V polovině měsíce jsme se vyfotografovali, zajeli si na dopravní hřiště a do žďárského kina na 
filmovou projekci „ZEMĚ 3000 – Columbie“. Zúčastnili jsme se preventivního programu „Jéňa 
s Léňou sami doma“. Do školy za námi přijeli pracovnice Portima Nové Město na Moravě a povídali si
s námi na toto téma. Děti ze školky absolvovaly školní výlet.
V posledním týdnu jsme se rozloučili s žákyněmi pátého ročníku, které odcházejí do šesté třídy do  
plně organizovaných škol. Uspořádali jsme pro ně a pro rodiče malou besídku s pohádkou a 
písničkami. Dívkám jsme popřáli, aby se jim dařilo ve škole, aby si našly nové kamarády. Rozloučili 
jsme i s paní učitelkou Slavíčkovou, které jsme poděkovali za vše, co pro nás a naši školu udělala a 
popřáli jsme jí do dalších let pevné zdraví a úspěšné pokračování v pedagogické práci.                          
kolektiv ZŠ a MŠ Světnov
Poděkování
Ředitelka školy děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili sběru papíru. Celkem bylo nasbíráno 1960 
kg. Výtěžek bude použit na uhrazení části preventivního programu.

     

       
Ke konci měsíce dubna daroval stý odběr náš občana p. Františka Šíma (sedící vlevo), ke kterému gratulujeme, 
druhá zleva paní primářka transfůzního oddělení v Novém Městě na Moravě

 



SK Světnov ve spolupráci s AC Světnov pořádá

havajskou

oldies párty
Sobota 29.6.2019 v 19:30 na parketě u

KD Světnov
(v případě nepříznivého počasí v KD Světnov)

Vstupné:  60 Kč          
 Hraje:   Duo PREZENT

Přijďte s námi zahájit
rázdniny …



Uprostřed měsíce dubna jsme se také zúčastnili akce Čistá Vysočina, kde jsme sesbírali úsek od  
Cikháje ke Světnovu po obou stranách, foto z ukončení sběru u rybníku Hlinečník


