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 Zápis č. 3 ze zasedání  ZO Dolní Lažany,  konaného dne
10.  4.  2017 v 18.30 hodin v kanceláři OÚ
Přítomni:   6 členů ZO
Hosté:         pan Karel Linha

Program:      1/  Finanční zpráva
                         2/  Zhodnocení akce„Ochutnávky“ 
                         3/  Zhodnocení akce „Čistá Vysočina“ 
                         4/  Schválení závěrečného účtu obce 
                         5/  Seznámení s výsledkem auditu
                         6/  Volba do výborů obce
                         7/  Seznámení s přiklepnutím dotace
                         8/  Diskuse 

ad 1/  starostka přivítala přítomné a seznámila je se stavem finančních prostředků - na účtech  
2 027 000,- Kč,  v pokladně 12 000,- Kč.  Závazky plníme včas, nejsou žádné upomínky za pozdní 
platby 
usnesení: ZO vzali na vědomí stavy na účtech i plnění závazků

ad 2/  starostka zhodnotila akci „Ochutnávky“ jako zdařilou, zastupitelé neměli připomínky ani 
kritiku k akci, jenom s připomínkou, že účast místních obyvatel byla daleko menší než účast hostů
usnesení: ZO zhodnotili akci také jako zdařilou 

ad 3/ starostka zhodnotila rovněž pořádání úklidu „Čistá Vysočina“  jako velmi zdařilou, zvláště 
hojná účast dětí potěšila všechny přítomné dospělé. Po ukončení akce si účastníci opekli špekáčky 
za obecním domem a děti dostaly odměnu za poctivý sběr
usnesení: ZO vzali na vědomí, že místní děti touto akcí daly na vědomí, abychom s nimi v příštím 
úklidu  počítali

ad 4 – ad 5/ na úředních deskách obce byl zveřejněn závěrečný účet roku 2016 od 21. 3. 2017   
do 10. 4. 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, rovněž zveřejněná 
od 21. 3. 2017 do 10. 4. 2017, po tuto dobu k nim nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy, 
starostka tedy předložila oba dokumenty zastupitelům ke schválení 
usnesení: ZO souhlasí 6 hlasy s výsledkem přezkoumání  hospodaření obce a  schvalují závěrečný 
účet roku bez výhrad

 ad 6/ starostka vyzvala  zastupitele ke hlasování o zvolení do funkce předsedy finančního 
výboru a člena kontrolního výboru, obě funkce zůstaly neobsazené odchodem p. Durdy Filipa ze 
zastupitelstva obce. Hlasováním 4 pro a 2 proti byla zvolena do funkce předsedy finančního výboru  
paní Božena Bílá a hlasováním 4 pro a 2 proti byla zvolena členkou kontrolního výboru paní Eva 
Krotká
usnesení: ZO souhlasí s výsledkem hlasování, nemají připomínky

ad 7/ starostka seznámila přítomné s přiklepnutím dotace pro naši obec na akci bourání domu  
č. p. 18, která se uskuteční  zřejmě až ve druhé polovině tohoto roku, obec se bude podílet 
finančními prostředky ve výši zhruba  1/10 celkových nákladů, ještě je potřeba zařídit nějaké 
potřebné dokumenty, starostka to má na starosti
usnesení: ZO berou na vědomí zprávu a souhlasí s postupem

ad 8/  Diskuse  
 a) starostka seznámila přítomné  se stavem dalších akcí v naší obci – výstavba chodníků  
a oprava silnice  a kanalizace nebo čističky,  je zajištěné vypracování  návrhů,  variant  a plánů   
na tyto akce
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 b/ pořádání „Pálení čarodějnic“ a stavba máje – akce proběhnou  na prostranství u OÚ, 
pálení čarodějnic bude víceméně pojato jako opékání buřtů a následné občerstvení nápoji    

 c/ v sobotu 29 dubna bude v naší obci hostovat ochotnický spolek, který zahraje divadelní 
hru, bude oznámeno místním rozhlasem  a na obecních vývěskách 

 d/ starostka seznámila přítomné s pořádáním oslavy dne dětí v sobotu 3. 6.,  budeme 
žádat vojenský útvar v Náměšti nad Oslavou o předvedení výcviku psů, ukázky boje zblízka a 
dalších variant. Dále seznámila přítomné s pořádáním zájezdu pro děti do Kamenice nad Lipou do 
zábavního parku Fábula – termín 29. 8., bylo by to pro děti jako rozloučení s prázdninami

 e/   k žádosti o zakoupení pozemku, projednávané na minulém ZO, se starostka vyjádřila 
v tom smyslu, že bylo s občanem domluveno odvezení slámy za jeho zahradou a tím pádem 
pozemek zůstává ve vlastnictví obce

 f/ starostka navrhla, aby bylo zakoupeno nové pletivo na opravu hřiště a svépomocí 
místních občanů bylo stávající oplocení opraveno   a požádá firmu, která se podílela na položení 
povrchu hřiště, aby nám provedla vyspravení propadlin na hřišti

 g/ p. Linha přednesl zprávu z Okresní knihovny v Třebíči, kam podával jako knihovník 
závěrečné vyhodnocení místní knihovny, aby v knihovně byl nainstalován počítač s přístupem na 
internet, kvůli požadavkům čtenářů o informace. ZO budou na příštím zasedání vznášet případné 
připomínky nebo návrhy anebo požadavek knihovníka schválí. Dále upozornil na vodovodní 
přípojku k domu č. p. 18, která je umístěna na rozhraní sousedních pozemků, je to informace 
k bourání výše uvedeného domu

 h/ z minulého zasedání vyplynulo, že místní SDH bude provádět vybavení a obnovení 
potřeb pro zásahovou jednotku, starostka připomněla, aby zástupci SDH v termínu objednali 
potřebné věci kvůli vyúčtování dotace z POV, které musíme v termínu podat 

Zapsala:  Eliška Tesařová         ověřovatelé :  Pavel Roupec  

            Božena Bílá

V Dolních Lažanech 11 dubna 2017

             

Zápis č. 4  ze zasedání  ZO Dolní Lažany, konaného  dne  22.  5.  2017 v 18.30 hod. 
v kanceláři OÚ
přítomni:   6 členů ZO
omluveni:   0
hosté:  nebyli
Program 1/  Finanční zpráva
 2/  Zhodnocení průběhu velikonoc 
 3/  Zhodnocení akce „Čarodějnice“ a stavění máje“ 
 4/  Příprava na akci „Dětský den“ 
 5/  Průběh dotace z POV pro SDH
 6/  Výsledek reklamace hřiště
 7/  Zpráva o dalších akcích v obci
 8/  Diskuse
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ad 1 starostka přivítala přítomné a seznámila je se stavem finančních prostředků -   
na účtech –  2 mil  Kč a v pokladně – 20 000,- Kč
usnesení:  ZO toto vzali na vědomí

ad 2/ velikonoční zvyky a tradice jsme si i letos zachovali – tradiční hrkání chlapců po vsi od 
čtvrtečního odpoledne do sobotního dopoledne,  vybírání odměn a dobrot za hrkání a pondělní 
mrskut žen a dívek od chlapců a následná odměna malované  vejce
usnesení:  ZO s povděkem berou na vědomí zachování tradic 

ad 3/ starostka  zhodnotila akce „divadelní představení, stavění máje a pálení čarodějnic“ jako 
zdařilé, od  sobotního odpoledne 29 dubna do rána 1 května bylo kolem obecního domu živo, 
stavěla se tradiční máje a pálily se čarodějnice – vše s občerstvením a dobrou pohodou a náladou
usnesení: ZO hodnotí rovněž kladně, připomínky jsou k malé účasti místních obyvatel  

ad 4/ starostka navrhla program na „Den dětí“, který bude probíhat v sobotu 3 června u rybníka 
zámeček – pro děti bude připraveno plno her, soutěží, samozřejmě odměn a bohaté pohoštění, 
bude vyhlášeno a upřesněno v místním rozhlasu
usnesení :  ZO schvalují navržený program a zúčastní se v plném počtu 

ad 5/ starostka seznámila přítomné s výsledkem dotazu na vybavení a obnovení potřeb  
pro zásahovou jednotku obce, tato akce nebude uskutečněna kvůli neuznatelným nákladům  
za vybavení, takže dotace z POV bude použita na zakoupení zahradního rideru na sečení velkých 
obecních ploch
usnesení: ZO schvalují nový návrh použití dotace

ad 6/ starostka seznámila přítomné s výsledkem reklamace poškozeného povrchu hřiště na návsi, 
dodavatel nám poslal náhradní díly k položenému povrchu. Následně zastupitelé zakoupili i nové 
pletivo na část oplocení hřiště  a v sobotu 27 května proběhne oprava, na kterou zastupitelé zvou 
všechny dobrovolníky, začátek akce v 8 hodin, bude vyhlášeno v místním rozhlasu
usnesení: ZO se zúčastní v plném počtu a doufají, že i od občanů bude veliká pomoc

ad 7/ starostka seznámila  přítomné s postupem akcí v obci,  na akci výstavba chodníků  máme 
stavební povolení, na akci bourání domu  č .p. 18  probíhá výběrové  řízení a na akci inženýrské sítě 
a komunikace pro novou zástavbu  máme vypracovaný projekt a požádáno o stavební povolení, 
připravujeme studii výstavby nového objektu po zbourání  č. p. 18
usnesení :  ZO berou na vědomí

ad 8/ a/  na  minulém zasedání byla projednávána žádost knihovníka o zakoupení PC do knihovny, 
po dotazech na okolních úřadech, zda mají vybavené knihovny PC,  bylo rozhodnuto, že pro tak 
malou knihovnu a malý počet čtenářů není potřeba. Přístup k veřejnému internetu mají občané 
možnost využít v úředních hodinách v kanceláři OÚ

Zapsala: Eliška Tesařová      Ověřovatelé: Milena Vojtěchová
           Eva Krotká

V Dolních Lažanech dne 23. 5. 2017
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Za čisté Česko  (MV)
I v takové malé obci jako je ta naše, není některým 
občanům lhostejné v jakém prostředí žijí a v jakém 
vyrůstají jejich děti. 8. 4. se na akci „Za čisté Česko“ 
zde v obci sešlo více jako dvě desítky dobrovolníků, 
aby přírodě odlehčili od různého odpadu, který 
každoročně vzniká podél silnic od nezodpovědných 
lidí. Přišli rodiče s dětmi, ale i jednotlivci  
a po vyfasování ochranných pomůcek a pytlů dvou 
barev na různý odpad vyrazili na určené úseky.  
Po skončení se všichni sešli za obecním domem, kde 
již bylo připraveno občerstvení. Po dobře vykonané 
práci byla nálada velmi dobrá. Paní starostka všem 
poděkovala za účast a všichni se pomalu rozcházeli 
do svých domovů.

Velikonoční tradice  (MV)
Ani letos jsme nebyli ošizeni o velikonoční tradiční 
„hrkání“. To si přece „páni kluci“ nemohou nechat ujít 
a dělají dobře. Již na zelený čtvrtek, kdy podle tradice 
odletí, v poledne zvony do Říma nastoupila skupinka 
chlapců, aby je nahradila svými „řehtačkami“.  
Je hezký pohled jak to chlapci berou zodpovědně 
a vážně. S touto velikonoční tradicí končí na Bílou 
sobotu ráno. Ještě „to“ dopoledne obchází každé 
stavení, aby všem krátkým vinšem popřáli hezké 
velikonoční svátky. Vždy jsou odměněni něčím 
do košíku a to podle uvážení každého hospodáře 

nebo hospodyně. Neděle velikonoční je pro ně 
odpočinková, ale na pondělí velikonoční nastane 
ten pravý šrumec. Chlapci v tento den vymění své 
„řechtačky“ za pomlázky a „holky těšte se“! Děvčata 
vřískají, utíkají, ale není to nic platné, každá dostane 
svůj díl. To jsou velikonoce. „Páni kluci“, pro letošek 
máte vystaráno, naberte sílu, abyste i napřesrok 
vyrazili plnit tradice velikonoc. 

Máj lásky čas  (MV)
Posledního dubna v podvečer bylo za obecním 
domem rušno.  Místní  SDH  za pomoci spoluobčanů 
zdobil a posléze stavěl symbol měsíce května „Máji“. 
Na tuto akci se tu sešlo několik desítek místních 
občanů, aby následně oslavili i pálení čarodějnic. Pro 
všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Letos  
se čarodějnice pálily u obecního domu a to v menší 
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Zvěrkovští ochotníci v naší obci  (MV)
V sobotu 29. dubna odpoledne k nám opět po roce 
zavítali ochotníci ze Zvěrkovic. Pod taktovkou 
režiséra pana Antla nazkoušeli veselý kousek 
„nevěsty z Moravy“. Všichni, kteří přišli, tento 
divadelní kousek zhlédnout určitě nelitovali, litovat 
mohou jen ti, co zůstali doma. Už nyní se těšíme,  
že až „Zvěrkovští“ opět něco nazkouší, přijedou,  
aby nám zpříjemnili jedno obyčejné odpoledne.

míře, ale dobrou náladu to neovlivnilo. Tentokrát 
chlapci nic nenechali náhodě a až do časných ranních 
hodin „máji“pohlídali. Vyplatilo se, mája stojí 
k radosti celé obce.
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Obec naším dětem  (MV)
Dne 3.6. 2017 se uskutečnil za velké podpory 
obce „ Den dětí “.  Počasí bylo vskutku nádherné 
a proto nikoho nepřekvapilo, že občané a nejen 
z obce projevili velký zájem přijít a pobavit se. 
Pro děti byl ze strany zastupitelů připraven bohatý 
program, různé soutěže, střelba ze vzduchovky na 
terč, šlehačková bitva, hasičská pěna, jízda na loďce  
po rybníku, trampolína nebo skákací hrad i malování 
na kůži zájemců. Pro všechny bylo připraveno bohaté 
občerstvení, odměny za výkony dětí a nechyběla ani 
tombola místostarosty p.Hrušky. Dětem se odpoledne 
velice líbilo a dospělí návštěvníci se mohli alespoň  
na chvíli vrátit do svého dětství, protože kde zní 
smích dětí, jejich štěbetání,tam je hezky a spokojeně.

Společenské okénko (FH)
V dubnu oslavil své významné narozeniny 70 let  
pan Oldřich Hrdý. Popřát oslavenci přišla paní sta-
rostka, která mu popřála hodně zdraví, spokojenosti  
a pohody. Následně předala malý dárek.

Dne 16. června 2017 oslavil své krásné narozeniny  
80 roků pan František Durda. Do řady gratulantů  
se připojili i zástupci obce a oslavenci popřáli mno-
ho spokojenosti, radosti, ale hlavně pevné a dlouhé  
zdraví.



Vydal Obecní úřad Dolní Lažany 
v říjnu 2017, náklad 60 ks

Uzávěrka příštího vydání je 30. září 2017
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POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

Události v obrazech

Tradiční posvícení
9. září 2017 - taneční zábava

10. září 2017- vyhrávání po obci

Zájezd do ZOO - Zlín, Lešná
19. srpna 2017

Akce na ukončení prázdnin.
Zdarma pro děti do 15 let, rodiče

si platí vstup do zoo, doprava zdarma.

Den otevřených požárních zbrojnic 7. května 2017

Brigáda 27. května 2017

Pohár starosty 
v Jaroměřicích nad Rokytnou

23. září 2017


