Zastupitelstvo obce Světnov, okr. Žďár nad Sázavou
USNESENÍ č. 09/2020
ze zasedání ZO, konaného dne 26.10.2020
Schvaluje: - zapisovatele pí. Lenku Chybovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
pí. Zdeňku Zichovou a p. Otakara Berana
- doplnění barvy dřeva na přístřešky a barvy střešní krytiny - tašky - s fi. STAKO
VYSOČINA s.r.o. a
- pro fi OMEXOM GA Energo s.r.o. – přeložku VN na 400kv - ČEPS
- pro KaÚ – dokončit názvy polí v k.ú Světnov
- pro LDO Přibyslav - změna auditora
- návrh rozpočtu na rok 2021 – pro ZŚ a MŠ Světnov
- rozdělení rezervního fondu ZŠ a MŠ Světnov – nákup materiálu, příslušenství,
- CREATIVE Business studio - nabídka ručně malované cyklomapy a mapy
Žďársko dětem – zapojení dětí ze ZŠ
- Aktualizace č.1 – strategického rozvojového plánu – doplnění o výstavbu
kluboven na půdě OÚ,dále:
- podání žádostí z MMR: - víceúčelové hřiště, včetně opěrné zdi, změna povrchu
za umělý - tartan, zkoordinovat a předat jako celek, i pro tělocvik ZŠ
- opravu mostu, nutno přehodnotit projekt a rozpočet –
památka místního významu
- oprava komunikace spojovací od ČOV do Stržanova –
připravit projekt, rozpočet
- vybudování workoutového hřiště u hasičské nádrže,
připravit rozpočet a projekt, stavební povolení na tento projekt není potřebný
- usnesení ze 9. zasedání zastupitelstva obce
Bere na vědomí: - zprávu z jednání vedení svazku STRŽ
- zprávu finančního výboru, kterou přednesla předsedkyně pí. Lenka
Chybová, kde bylo konstatováno, že nebylo shledáno vad a nedostatků
- možnost nákupu traktoru Zetor s nulovou akontací
- KrÚ - odvolání kandidáta – informace - za ANO, paní Petra Vejmelková
- KrÚ - volby 2020 - zaslání stanoviska k odměňování členů OVK
- KrÚ - dopis na obce II - rozhodnutí ZK k 70 Kč na obyvatele v rámci
příspěvku na VDV - dopravní obslužnost
- KaÚ - vyrozumění o provedení vkladu zrušení předkupního práva na
p.č. 471/19
- MěÚ - oznámení o nabytí právní moci - životní prostředí - trvalé odnětí
půdy z 19.8.2020
- MěÚ - odnětí PUPFL, k. ú. Světnov - chatová oblast, poplatek 24.038,-Kč,
pro obec 9.615,20Kč, zahájení řízení - společné povolení studny – p.č.
810/17- k.ú.Světnov
- ČNB - klienti - průvodní dopis - nové podmínky ABO
- Subregion Velké Dářko - faktura za pověřence 3Q a veřejné zakázky
:- platbu kontejnerů – dotace přístřešky KO – MEVA -TEC – doklady + fa.
ke kontejnerům
- platbu výstavby školní zahrady
- MěÚ - rozhodnutí - schválení kanalizační řád - kanalizace v obci Světnov
- MěÚ - protokol o předání a převzetí vlastnického separátu lesní
hospodářské osnovy
- KrÚ - příspěvek státní správy v roce 2021 - dle návrhu státního rozpočtu
na rok 2021 ve výši 110.800,-Kč
- KrÚ - neinvestiční dotace - opravy v budovách ZŠ a MŠ Světnov –
127.000,-Kč, zveřejnění smlouvy - obnova venkova

Bere na vědomí:- KrÚ - oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce rok 2020 –
29.10. – 8:00h
- CHKO - rozhodnutí - souhlasí se zásahem do řeky Stržský potok, bahnitý
nános
- MV - usnesení o zastavení řízení, o žádosti, o poskytnutí dotace, sportovní
infrastruktura
- Obec Škrdlovice - vrácení faktury za sečení okolo cest mezi obcemi
- přihlášení k TP – čp.161
- KrÚ - veřejná vyhláška - oznámení Aktualizace č.4 ZÚR (Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina)
- AVE CZ - svoz nebezpečného odpadu – 30.10.2020 – čas 15:55 – 16:10h
- ZDAR, a.s. - dopravní obslužnost - smlouvy mezi obcí a fi ZDAR k
1.1.2020 – nové od KrÚ
- 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
- MID - mzdy 9/2020 - písemně uloženo
- Město Přibyslav - faktura za uložení odpadu - září 2020
Zamítá: - žádost o příspěvek - BabyBox - otevření 6.listopadu 2020 ve 12.00h – TOKOZ
Pavel Štefan - starosta obce

Listopadová škola
Až do 18. listopadu byla naše škola, stejně jako všechny ostatní, pro žáky uzavřena. Výuka
probíhala na dálku. Žáci plnili svoje úkoly a učitelé denně připravovali další práci. Společně jsme
postupovali. Pomalu, ve snaze nezatížit příliš žáky doma ani jejich rodiče. Od poloviny listopadu se
nám do školy vrátili alespoň žáci 1. a 3. ročníku. Začínali jsme zase skoro od začátku. Měsíční
odloučení je vždy velmi znát. Přáli jsme si, aby k nám co nejdříve přibyli i žáci 4. a 5. ročníku, ale ti si
museli počkat až do konce měsíce. Spustili jsme online výuku v programu Microsoft Teams. Každý
z žáků má svůj vlastní přístup do společného virtuálního školního prostředí a podle speciálně
sestaveného rozvrhu se připojují na hodiny k jednotlivým paním učitelkám. Je to jediný způsob, kdy
jsou žáci s učiteli v osobním kontaktu, ikdyž jen prostřednictvím displeje svého počítače. Menší žáci
ve škole zase využívají k procvičování ve výuce nové tablety. Tímto způsobem procvičí češtinu,
matematiku, angličtinu i prvouku mnohem efektivněji a navíc vidí hned, jak byli v každém cvičení
úspěšní. Je to výuka i zábava v jednom. Hodně také čteme, oblíbili jsme si dramatizace známých
pohádek. Žáci sami vybírají, kterou pohádku budeme číst, rozdělíme si jednotlivé role a čteme se
zájmem mnohem více, než dříve. A je to vidět, všichni třeťáci udělali ve čtení velký pokrok.
V nelehké době také bez přerušení funguje naše školka. Velmi si vážím práce všech
zaměstnanců, kteří vytrvali a mohou rodičům stále poskytovat potřebnou službu. Školička v listopadu
pobývala hodně venku, děti se naučily mnoho zajímavého o podzimu, vyráběly z brambor a jeřabin
krásné ježky, hodně malovaly a užily si svatého Martina. Naši předškoláci, kteří se budou chystat
k zápisu do 1. třídy, začali navštěvovat klub „Sovička“. Jedenkrát měsíčně přicházejí do školy a paní
učitelka jim připravuje zajímavé aktivity, které je postupně připravují na přechod do 1. třídy,
podporují školní zralost a pomáhají zvyknout si na nové prostředí. Předškoláčků máme 8, jsou velmi
šikovní a vypadá to, že z nich budou dobře připravení prvňáčci.
Na prosinec máme spoustu společných plánů, snad je budeme moci realizovat. Spustíme
konečně všechny aktivity z programu Šablony III, budeme se hodně intenzivně věnovat výuce a také
snad poklidně prožívat krásný adventní čas.
Hana Štůlová

Předškoláci ve škole

Děti z MŠ na vycházce

Výuka v rouškách

Tablety ve výuce

