
USNESENÍ č. 07/2020
ze zasedání ZO, konaného dne 17.8.2020

Schvaluje: - zapisovatele pí. Lenku Chybovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu           
                      p. Martina Dvořáka a p. Františka Mičku
                   - smlouvu na zhotovitele přístřešků KO s fi. STAKO VYSOČINA s.r.o. a 
                     smlouvu na dodávku velkoobjemových kontejnerů fi. MEVA-TEC s.r.o.
                       - rozpočtové opatření č. 03/2020
                   - letní kino na parketě u OÚ dne 29.8.2020 od 20:30h
                   - vypracování projektu na chodník v areálu MŠ Světnov-fi. QIM Projektová 
                      činnost 
                   - dohodu s Mysliveckým spolkem Pařeziny, o umístění mysliveckého zařízení na 
                      p.č. 875 - KÚ Světnov 
                   - stavbu kanalizace odlehčovací po pozemcích obce p.č.338/1 od p.č 338/7 firmou
                     Tradap Rajhrad
                   - usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce

Bere na vědomí: - REMA Systém, a.s. - výzva starostové obcí - firma REMA je okamžitě 
                                připravena odebírat všechny elektro zařízení, který ASEKOL odmítne 
                                /Samsung/
                             - KrÚ - poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce z MF  
                             - MěÚ – sdělení - zřízení zpevněné plochy na p.č. 856/17 v KÚ Světnov pro
                               předcházení vzniku odpadů v obci - nevyžaduje rozhodnutí o změně 
                               využití území ani územní souhlas
                             - KaÚ - vyrozumění o provedení vkladu p.č. 468/7 a 471/17
                             - SFŽP - rozhodnutí ministra - dotace na zahradu u ZŠ - 415.807,25 Kč od 
                               SFŽP ČR
                             - MZe - opatření obecné povahy - vyhláška min. zemědělství - kůrovec
                             - ČSSD – delegování člena do OVK
                             - MěÚ -  zahájení řízení – vypouštění odpadních vod z ČOV Světnov
                             - Marek Sazima - faktura - roční udržovací poplatek - data v registru 
                                oznámení
                             - MěÚ – vodoprávní úřad vydává souhlas - optický kabelový rozvod   
                               Světnov - SATT
                             - KrÚ - žádost o zaslání stanoviska k udělení státního občanství
                             - Subregion Velké Dářko - f.č.205071 - novinky
                             - KrÚ - směrnice o zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-
                               protiepidemických opatření ve volbách do ZK
                             - KrÚ - neinvestiční dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů a do 
                               Senátu Parlamentu České republik 
                             - Ministerstvo vnitra -Vydání věstníku vlády 4/2020
                             - KrÚ - seznam zaregistrovaných KL pro volby do ZK-volební obvod č. 51
                             - MěÚ - seznam politických stran, politických hnutí a koalic pro volby 
                               2.a 3.10. 2020
                             - CHKO - protokol o provedené kontrole - ruční sečení - STRŽ
                             - SPOV Kraje Vysočina  -  Pozvánka na národní konferenci VENKOV 
                               2020 ve dnech 21.-23.9.2020



Bere na vědomí: - CHKO Žďárské vrchy - proměny krajiny Žďárských vrchů - odborná část 
                                7.- 8.10.2020 Žďárské vrchy, 6.10.2020 Valštejnský palác - sídlo senátu
                              - podání z Czechpointu
                              - sdělení o registraci změny agendy
                              - žádost o využití údajů z ROB a AISEO - evidence obyvatel
                              - MID - mzdy 7/2020 -  písemně uloženo 
                              - Město Přibyslav - faktura za uložení odpadu - červenec 2020

Ukládá: - Kontrolnímu výboru provést místní šetření ohledně možného prodeje části 
                  pozemku p.č.156 vlastníkovi p.č.152 a provést kontrolu na stavbě školní zahrady 
        
                                                                                                         Pavel Štefan - starosta obce

Fotografie z filmu Vlastníci, který se z důvodu špatných venkovních podmínek počasí, 
uskutečnil v KD Světnov, kde občerstvení zajistil SDH Světnov a kdo přišel, tak odcházel 
s úsměvem na tváři, při vzpomínce na tento film, kde pojednání bylo o tom, co všechno se 
může odehrát, při jedné domovní schůzi

Výbor SDH Světnov oznamuje, že z důvodu epidemiologických opatření 
ruší Pouťovou taneční zábavu, ale zvažujeme odpolední posezení na 
parketě u OÚ Světnov s již objednanou kapelou – Radostínští kanci, dle 
podmínek počasí, kde by bylo zajištěno i malé občerstvení a kapela by 
zahrála od 14:00h do 17:00h, dne 26. září 2020, bude případně plakátováno.



Pouť ke svátku sv. Václava 
O letošní svatováclavské pouti v neděli 27. září zveme všechny na poutní bohoslužbu. Ta 
bude zahájena u kaple sv. Václava ve 14 hodin s průvodem na náves, kde bude u křížku 
slavena mše svatá. V případě nepříznivého počasí obřady proběhnou v sále kulturního domu, 
za epidemiologických opatření. 

XXIII. ročník
POUŤOVÉHO

turnaje 
v malé kopané

OBHÁJCE TROFEJE: 

  AC Světnov

KDY: 27.9.2020
V KOLIK: 14:00 hod. 
(rozlosování 13:30) 
KDE: Hřiště ve Světnově
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