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Zápis č. 5 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 11. 9. 2017
v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: 6 členů ZO
Hosté:
5 osob
Program:

1/ Finanční zpráva
2/ Zpráva kontrolního a finančního výboru
3/ Zpráva o průběhu demolice domu č. p. 18
4/ Schválení rozpočtových opatření
5/ Návrh na akci „Setkání důchodců“
6/ Návrh střednědobého výhledu
7/ Návrh na schválení vnitřních předpisů
8/ Seznámení s udělením pokuty z KÚ
9/ Plán zájezdu na muzikál
10/ Navýšení mezd zastupitelů
11/ Příspěvek SDH
12/ Zpráva o výsledku hospodaření
13/ Diskuse, ostatní

Program byl schválen 6 hlasy

ad 1/ finanční zpráva – stav na účtech 1 750 000 Kč, v pokladně 13 500 Kč, faktury
se splatností k dnešnímu dni máme zaplacené
usnesení: ZO berou na vědomí, nemají připomínky
ad 2/ na zasedání předložili členové výborů zprávu o svých provedených kontrolách
k 31. 3. 2017 a ke 30. 6. 2017, finanční ani kontrolní výbor neshledaly závadu ani
nesrovnalost v hospodaření s obecním majetkem a obecními financemi.
usnesení : ZO berou na vědomí zprávu výborů, nemají námitek
ad 3/ starostka přednesla zprávu o postupu bouracích prací domu č. p. 18, práce jsou
již skoro u konce, po odeslání fa za bourání na MMR nám bude podle schválení poskytnuta
dotace v přislíbené výši 652 312,- Kč, náklady obce na tuto akci činí 163 078,- Kč.
usnesení : ZO berou na vědomí a schvalují náklady na tuto akci 6 hlasy
ad 4/ starostka přednesla ZO rozpočtová opatření č. 1 – 4, budou zveřejněna na obou
úředních deskách, v listinné podobě jsou k nahlédnutí na OÚ
usnesení : ZO vzali na vědomí rozpočtová opatření
ad 5/ starostka informovala přítomné o návrhu akce „Setkání důchodců“, která se bude
konat v sobotu 28 října od 14 hodin ve všech prostorách obecního domu, důchodcům budou
doručené pozvánky, které vrátí na OÚ s potvrzením, zda se akce zúčastní nebo ne. Po loňské
zkušenosti s touto akcí doufáme, že se zúčastní všichni pozvaní.
usnesení : ZO souhlasí 6 hlasy s návrhem na konání akce
ad 6/ starostka seznámila přítomné s přípravou vypracování střednědobého výhledu
dle zákona a nařízení vlády a to do konce letošního roku na další období
usnesení : ZO berou na vědomí přípravu výhledu
ad 7/ starostka seznámila přítomné s vnitřními předpisy obce, týkající se hospodaření
s financemi, s majetkem, účetní evidence, inventurních směrnic. Předpisy budou zveřejněny
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na obou úředních deskách a jsou k nahlédnutí v listinné podobě na OÚ
usnesení : ZO souhlasí s postupem zveřejnění
ad 8/ při kontrole hospodaření obce za rok 2016 a dílčí kontrole za část roku 2017 byly
zjištěny nedostatky – evidenci našich pozemků v cizím katastru jsme vedli pouze v listinné
podobě, podle novely zákona musí být evidována i v PC v elektronické podobě, napraveno
v srpnu letošního roku.
usnesení : zastupitelé berou na vědomí výsledek kontroly a souhlasí s nápravným opatření
ad 9/ starostka seznámila přítomné s návrhem na konání akce „Zájezd na muzikál
„Mýdlový princ“ v sobotu 11 listopadu 2017 ve 14 hodin v Brně v Bobycentru, autobus
je zajištěný, zájemci si budou moci zakoupit vstupenky na OÚ za cenu 599,- Kč/ks
usnesení: zastupitelé souhlasí s pořádáním zájezdu 6 hlasy
ad 10/ starostka oznámila zastupitelům, že navýšení jejich odměn od ledna letošního
roku, které bylo schválené na výjezdním zasedání ZO, není platné, protože při dílčí kontrole
hospodaření obce v pátek 8 září bylo zjištěno, že usnesení, schválená na výjezdním zasedání
ZO, jsou neplatná, takže ZO vrátí na obecní účet přeplatek z navýšení mezd od ledna 2017
do září 2017 a od října se odměny navýší
usnesení: zastupitelé obce schvalují 6 hlasy navýšení odměn od října 2017
ad 11/ starostka a místostarosta přednesli žádost členů místního SDH o příspěvek
na zakoupení nového čerpadla v hodnotě zhruba 20 000,- Kč
usnesení: zastupitelé schvalují 6 hlasy zakoupení nového čerpadla pro SDH
ad 12/ při dílčí kontrole hospodaření obce dne 8 září bylo dále zjištěno, že za 1/ podle
nového zákona a přílohy zákona musí obec zveřejňovat na svých úředních deskách
i dokumenty, které se doposud vedly pouze v listinné podobě na OÚ, za 2/ zasedání ZO
nesmí mít mezi dobou konání prodlevu větší než 90 dnů, což jsme porušili tím, že zasedání
č. 4 se konalo v květnu 2017 a zasedání č. 5 se koná dneska, což je prodleva větší než 90 dnů
usnesení: ZO berou na vědomí zveřejňování dokumentů a kontrolu data a obsahu jejich
vyvěšení na úřední desky a navrhují konání zasedání každý druhý měsíc v roce
ad 13/ Diskuse přítomní hosté vznesli připomínky, námitky a různé poznámky k projektům,
které byly postupně vypracovány k již dříve uveřejněným stavebním akcím v obci. Protože
občané mají možnost se k tomuto vyjádřit, navrhla starostka, aby byla svolána veřejná
schůze občanů a na této by byli přítomni projektanti, kteří mohou občanům k jejich dotazům
a připomínkám a požadavkům dát patřičné vysvětlení nebo se s nimi domluvit na dalším
postupu
usnesení: zastupitelé souhlasí 6 hlasy, aby starostka a místostarosta po domluvě
s projektanty svolali veřejnou schůzi, bude vyhlášeno místním rozhlasem
Zapsala: Tesařová

		

Ověřili: Pavel Roupec, Božena Bílá

V Dolních Lažanech dne 12. 9. 2017
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Nohejbalový turnaj (MV)
Dne 29.7. 2017 již po patnácté uspořádalo obecní
zastupitelstvo Dolní Lažany nohejbalový turnaj
Dalibora Mácy. Letos mezi sebou soutěžilo
7 družstev. Jako každý předchozí rok tak i letos byla
po celý den přítomna paní Mácová, maminka Dalibora
Mácy. Po krátkém uvítání paní starostkou obce začal
boj o každý bod. Počasí bylo nádherné, atmosféra
příjemná a fandících diváků se tu sešlo dost. Bohužel,
uctít tímto způsobem památku na Dalibora bývalého
spoluobčana a místostarosty z domácích přišla jen
hrstka. Přesto se letošní nohejbal vydařil k všeobecné
spokojenosti, svým dílem přispělo bohaté občerstvení,

Výlet se vydařil (MV)
Sláva, nazdar výletu, trochu nám sprchlo, ale dobrou
náladu to neovlivnilo. 19. srpna pořádala naše obec
zájezd pro děti i dospělé do ZOO ve Zlíně. Plně
obsazený autobus účastníků zájezdu v 7:00 hodin
ranního času vyrazil na tříhodinovou cestu k cíli.
Svoji bezpečnost jsme svěřili do rukou zkušenému
řidiči panu Tejralovi z Nimšova. Autobus plynule
ukazoval kilometry a my se mohli kochat překrásnou
krajinou naší vlasti. Konečně jsme na místě
a celí nadšeni se vydáváme poznat obyvatele ZOO.

o které byl neobvyklý zájem z řad zúčastněných.
Všechna mužstva bojovala o každý bod, seč jim síly
stačily. Na všechny hráče čekaly hodnotné dary, které
zajistil místostarosta obce. Závěrem paní starostka
všem poděkovala za účast a následně byly předány
připravené ceny. Každému z hráčů též osobně
pogratulovala a vyslovila své poděkování i paní
Mácová. Co říci závěrem? Díky patří i pořadatelům
sponzorům a hlavně všem hráčům, kteří se nakonec
shodli, že není ani tak důležité vyhrát, ale zahrát si,
pobavit se a hlavně se sejít. A jak vše dopadlo? Na
1. místě se umístilo družstvo z Ohrazenic, na druhém
místě skončilo družstvo Lesůňek a třetí místo obsadily
Dolní Lažany.
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Vznešeně na nás působí nejen žirafy, lvi nebo sloni,
ale i zebry a malí tučňáci. Obdiv projevujeme nad
krásou různého ptactva i vodních živočichů. Nadšení

a úsměv v nás vyvolají různé druhy opic a volně
pobíhající klokani, ale i mnoho dalších obyvatel této
krásné ZOO. Výlet to byl opravdu vydařený a každý
z účastníků si jej užil podle svého. Unaveni, ale plné
zážitků jsme se vraceli domů. Poděkování za tento
krásně strávený den patří organizátorům a panu řidiči
Tejralovi za bezpečnou jízdu.

Požár v naší obci (FH)
V pátek 25. srpna 2017 kolem třetí hodiny odpolední
začal hořet v areálu Agrofarmy sklad slámy.
Na
místě
zasahovali
profesionální
hasiči
z Moravských Budějovic a dobrovolní hasiči
z Jaroměřic nad Rokytnou, Lesonic a Vicenic. U této
události samozřejmě nechyběli ani naši dobrovolní
hasiči, kteří zajišťovali přísun vody. S požárem
už nešlo moc dělat, a tak hasiči po dohodě s firmou
nechali uskladněnou slámu kontrolovaně vyhořet
a prováděli ochlazovaní . Škoda byla vyčíslena
na 1 280 000 korun. Příčina požáru je stále v šetření.
Poděkování patří všem dobrovolným hasičům , kteří
zajišťovali hlídání objektu po vyhoření.

Prázdniny skončily. (MV)
Pro letošek letním prázdninám již odzvonilo.
Po dvouměsíční pauze opět ožily školní třídy a školáci
usedli do lavic. Přejeme všem školákům a studentům
úspěšný školní rok plný dobrých výsledků i radosti
z učiva a nových poznatků.
Do první třídy jde z naší obce jeden žáček
a to Justýnka Černá. Justýnce přejeme mnoho
úspěchů a radosti z učení, rodičům mnoho trpělivosti
a tolerance. Hodně štěstí.

Tradiční posvícení (FH)
Jako každým rokem, tak i letos zajistil SDH pořádání
tradičního posvícení ve dnech 9-10. 9.2017. V sobotu
a v neděli byla pro děti připravena trampolína,
kterou náležitě využily. Sobotní večer byl zakončen
posvícenskou zábavou, kde hrála skupina James
Blond. V neděli po vydatném obědě se uskutečnila
vyhrávka po obci s dechovou hudbou. Kdo chtěl, uvítal
muzikanty něčím dobrým pro povzbuzení, připravil
chuťovky, chlebíčky a nechyběla ani slivovice,
po které bylo hned veseleji. Občané si mohli zakoupit
losy na „májovou tombolu “, která byla vylosována
při posezení s dechovkou v kulturním domě.
Poděkování patří všem, kteří přispěli k úspěšnému
posvícení v obci.
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Setkání starostů mikroregionu Rokytná
(MV)
V pátek 22. září 2017 se v 17:00 hodin sešli
v obecním domě v Dolních Lažanech starostové
na každoroční setkání mikroregionu Rokytná.
Po společném focení před obecním domem se všichni
vydali na prohlídku naší obce. Prohlédli si rybník
Zámeček, kde se jim velmi líbilo upravené prostředí
a ocenili klid k relaxaci. Na návsi někteří starostové
obcí projevili zájem mít ve svých domovských obcí
takové víceúčelové hřiště a bohatě vybavený koutek
pro ty nejmenší. Nechyběla ani prohlídka prostoru

našeho obecního domu, kde byli opět nadšeni.
Při společném posezení v obecním domě shrnul
vše do jedné věty starosta Jaroměřic nad Rokytnou:
,,Vaše obec není velká ale hezká, aby do budoucna
taková byla, rozvíjela se kupředu!“ Za upřímná slova
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o naší obci poděkovala paní starostka Jiřina Krotká
a všechny přítomné pozvala na malé občerstvení
,které připravilo místní zastupitelstvo.Celou dobu
se atmosféra nesla v příjemném duchu. Nebylo
to nikdy lehké, není ani nyní a lehké nikdy nebude
a přesto si všichni přejeme, aby naše obec vzkvétala.

starších si první místo a vítězný pohár starosty
vybojovalo družstvo místních a zároveň si odnesli
i třetí místo. Druhé místo si odneslo pouze o 2 body
naše družstvo z Dolních Lažan. V kategorii mladších
se náš tým umístil na krásném třetím místě. Bodové
ohodnocení, vyhlášení výsledků a odměňování
vítězů proběhlo ihned po skončení soutěže. Diplomy,
medaile, dárkové kabely a dorty předal starosta města
Jaroslav Soukup, který poděkoval všem za účast.
Zastupitelé obce děkují všem zúčastněným dětem
za příkladnou bojovnost a reprezentaci naší obce.

Naše děti se zúčastnily soutěže
mikroregionu Rokytná o putovní pohár
starosty města Jaroměřice
nad Rokytnou (FH)
V sobotu 23.9.2017 zaplnili soutěžící družstva z řad
mladších a starších dětí tělocvičnu Základní školy
Otakara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Děti se pokusili změřit své fyzické síly a psychické
schopnosti v rámci soutěže O putovní pohár starosty
města. Této soutěže se zúčastnila šestičlenná družstva
z Dolních Lažan a místní školy. Úkolem soutěžních
týmů bylo projít jednotlivými stanovišti, které
byly v tělocvičně rozestaveny a posbírat co nejvíce
bodového ohodnocení, body rozdávali rozhodčí přímo
na stanovištích. V hodnocení byla zahrnuta rychlost,
zručnost, přesnost, postřeh, paměť, představivost
a kreslení. Jednotlivá družstva byla podle věku
rozdělena do dvou stupňů. První tvořili žáci první
až páté třídy, druhý třídy šesté až deváté. V kategorii
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SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
Sedmdesátiny (FH)
V červenci oslavil své významné narozeniny 70 let
pan František Vojtěch. Ke gratulaci se připojili
i zastupitelé obce a oslavenci popřáli mnoho
spokojenosti a zdraví do dalších let života.

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
28. října 2017 - II. setkání důchodců				
Obecní dům od 14 hodin
11. listopadu 2017 - zájezd do Brna na muzikál
Mýdlový princ
Odjezd v 11 hodin
Autobus hradí obec, vstupné 599,- Kč
9. prosince 2017 - Mikulášská nadílka
23. prosince 2017 - Setkání u Vánočního stromu
1. ledna 2018 - Novoroční ohňostroj v 17 hodin

Uzávěrka příštího vydání je 31. prosince 2017
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Vydal Obecní úřad Dolní Lažany
v říjnu 2017, náklad 60 ks

