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Zápis č. 6 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 27. 11. 2017 v 18.30
Přítomni: 6 členů ZO
Hosté:
7 občanů
Program:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Finanční zpráva
Zpráva o průběhu demolice domu č. p. 18
Zpráva o akci „Setkání důchodců“
Návrh na akci „Vánoční besídka“
Návrh střednědobého výhledu
Zhodnocení zájezdu na muzikál
Návrh na „Ježíškovu poštu“
Schválení veřejnoprávní smlouvy
Schválení smlouvy s fi Innogy
Seznámení s rozpočtem obce na rok 2018

Schválený program: bod 1 – 10 + dodatek k programu :
11/ Dodatek ke smlouvě s TSMB-navýšení poplatků
12/ Návrh na vstup do Sdružení místních samospráv
13/ Diskuse
ad 1/ finanční zpráva – stav na účtech – ČS 1 317 000 Kč, ČNB 860 000,- Kč, obdrželi jsme slíbenou
dotaci na bourání domu č.p. 18 ve výši 632 952,- Kč, v pokladně 10 000 Kč, závazky plníme
v termínu
usnesení : ZO vzali na vědomí 6 hlasy
ad 2/ starostka seznámila přítomné s akcí „bourání domu č.p. 18“. Dům je zbouraný, materiál odvezený
nebo částečně prodaný obyvatelům, v současné době je pozemek čistý a uklizený. V příštím roce
bude na programu výstavba a to podle toho, na co bychom mohli obdržet dotace.
usnesení : ZO souhlasí 6 hlasy s výsledkem akce a připraví si na příští rok návrhy nebo nápady
na výstavbu
ad 3/ starostka dále zhodnotila akci „Setkání důchodců“, akce byla důchodci hodnocena jako velmi
zdařilá, vystoupení souboru Grácie obohatilo program, rovněž vystoupení dětí pod vedením paní
Vojtěchové bylo velice pěkné.
usnesení : ZO souhlasí 6 hlasy se zhodnocením akce jako zdařilé
ad 4/ starostka přednesla návrh na pořádání vánoční besídky pro děti, termín 9 prosince ve 14 hodin,
paní Vojtěchová bude mít s dětmi opět vystoupení a program, tímto zveme všechny děti na tuto
akci
usnesení : ZO souhlasí s uvedeným návrhem a doufají, že se akce zúčastní co nejvíce dětí
ad 5/ starostka seznámila zastupitele s návrhem střednědobého výhledu obce na rok 2018 a 2019,
který musíme pořídit kvůli výdajům a příjmům, které nebudou běžné – výstavba chodníků,
výstavba na ploše po zbourání domu č.p. 18 a možným obdrženým dotacím k těmto akcím, tyto
výdaje a příjmy nemůžeme dát do běžného rozpočtu, který máme sestavený.
usnesení : ZO se seznámí k tímto výhledem, bude zveřejněný na obou úředních deskách a pokud
nebudou připomínky, návrh bude předložený na příštím zasedání ke schválení
ad 6/ v sobotu 11 listopadu pořádala obec zájezd na muzikál „Mýdlový princ“, vstupenky si účastníci
zaplatili sami, dopravu do Brna a zpět platila obec, velmi kladně hodnocená účast místních
obyvatel, všichni byli spokojeni
usnesení: ZO souhlasí s hodnocením
ad 7/ starostka seznámila přítomné s návrhem na „Ježíškovu poštu“, jedná se o zakoupení vánočních
přání pro děti, dopíše se na každé přání adresa dítěte a pošlou se ježíškovi, který jim je vrátí
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na adresu s razítkem „Ježíškova pošta Boží dar“.
usnesení: ZO souhlasí 6 hlasy s touto akcí pro děti
ad 8/ starostka přednesla přítomným návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Moravské
Budějovice, jedná se o smlouvu na řešení správních přestupků v naší obci. Dosud jsme tento
problém neřešili, protože žádný přestupek v naší obci nenastal. V říjnu l.r. došlo v naší obci
ke rvačce a napadení, vznikl přestupek proti občanskému soužití a je potřeba ho řešit.
usnesení: ZO souhlasí 6 hlasy pro uzavření VPS s městem MB
ad 9/ starostka navrhla, aby ZO podali návrhy na dodavatele plynu pro možnou výstavbu areálu
po zbourání domu č. p. 18, kde plyn zavedený nebyl
usnesení: ZO vzali toto na vědomí
ad 10/ starostka seznámila přítomné ZO s návrhem rozpočtu obce na rok 2018, návrh bude zveřejněný
na obou úředních deskách, na příštím zasedání bude předložen ke schválení
usnesení: ZO berou toto na vědomí, případné připomínky a návrhy budou projednány na příštím
zasedání ZO
ad 11/ starostka přednesla ke schválení „Dodatek ke smlouvě s TSMB“, ve kterém nám oznamují,
že v příštím roce dojde k navýšení poplatků za vyvážení popelnic, z původních 816 Kč za popelnici
bude poplatek 894 Kč za popelnici, občané platí za osobu 500,- Kč za rok. V příštím roce bude
zastupitelstvo navrhovat a řešit toto navýšení – zda se odrazí v poplatcích občanů za osobu nebo
zůstane v původní výši a změní se interval vyvážení
usnesení: ZO rozhodne v lednu roku 2018, zda bude přicházet v úvahu svoz popelnic v intervalu
14 dnů nebo navýšení platby za osobu
ad 12/ starostka dále přednesla návrh na vstup naší obce do Sdružení místních samospráv. Mimo
jiné nám členství může pomoci při řešení nového zákona o registrech, podle kterého bychom
museli najmout a platit tzv pověřence pro ochranu osobních údajů na obci
usnesení: ZO berou toto na vědomí a na příštím zasedání bude toto navrženo ke schválení
ad 13/ diskuse: a/ návrh na termín obecní zabíjačky – 20. 1. 2018
b/ kominické služby – v sobotu 2 prosince
c/ vánoční koncert – v pondělí 25 prosince v 15 hodin v sále
d/ kalendáře na příští rok – k vyzvednutí na OÚ
Zapsala: Tesařová
		
V Dolních Lažanech 1 prosince 2017

obecního domu

Ověřili: Milena Vojtěchová, Božena Bílá
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Zápis č. 7 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 20. 12. 2017
Přítomni: 6 členů ZO
Program:

1/ Finanční zpráva
2/ Schválení rozpočtu a střednědobého
výhledu obce na rok 2018
3/ Seznámení s rozpočt opatř č.5,6,7
Schválený program: bod 1 – 3 + dodatek k programu :
4/ Návrh na zvýšení odměn ZO
5/ Vstup do SMS
6/ Diskuse

ad 1/ finanční zpráva – stav na účtech: 2 200 000 ,- Kč, v pokladně
5 000,- Kč, s placením závazků nemáme zpoždění
usnesení: ZO vzali na vědomí 6 hlasy
ad 2/ starostka přednesla ke schválení střednědobý výhled obce na roky 2018 a 2019 a střednědobý
výhled ještě na letošní rok – bourání domu č. p. 18 a obdržená dotace na tuto akci a návrh 		
rozpočtu obce na rok 2018, všechny dokumenty byly zveřejněny na obou úředních deskách
po dobu od 4. 12. 2017 do 20. 12. 2017, nebyly k nim po dobu zveřejnění vzneseny žádné návrhy
ani připomínky
usnesení: zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy střednědobý výhled na roky 2018 a 2019, střednědobý
výhled na rok 2017 a rozpočet obce na rok 2018 bez připomínek
ad 3/ starostka seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními obce č. 5, 6 a 7, která byla schválená
starostkou obce a zveřejněná na úředních deskách
usnesení: ZO vzali na vědomí rozpočtová opatření dle seznámení
4/ starostka seznámila zastupitele s návrhem na zvýšení odměn ZO dle § 153 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., účetní 		
vypracovala tabulku
usnesení: ZO souhlasí s navýšením odměn od 1. 1. 2018 dle přiložené tabulky
ad 5/ starostka vyzvala zastupitele k připomínkám a návrhům z minulého zasedání ke vstupu do SMS
– sdružení místních samospráv, mimo jiné z členství v tomto svazku pro nás plyne možnost
zajištění osoby, vykonávající kontrolu GDPR v naší obci
usnesení: ZO souhlasí 6 hlasy se vstupem naší obce do SMS
ad 6/ diskuse: a/ starostka vyzvala zastupitele k účasti a pomoci při organizování akce „Zpívání
u betlému“ a „Novoroční ohňostroj“.
usnesení: zastupitelé vzali na vědomí a přislíbili účast na akcích
Zapsala: Tesařová
		
V Dolních Lažanech dne 20. 12. 2017
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Ověřili: Božena Bílá, Pavel Roupec

Výsledky voleb do PČR v naší obci ve dnech 20.-21.10.2017
Zkratka
ANO
KSČM
KDU-ČSL
ODS
ČSSD
STAN
Piráti
Zelení
SPD
SPORTOVCI

Název
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Strana zelených
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Sportovci

Hlasy
37
22
7
7
5
5
3
3
2
1

Hlasy %
40.21%
23.91%
7.60%
7.60%
5.43%
5.43%
3.26%
3.26%
2.17%
1.08%

Druhé setkání důchodců (MV)

28. října se v obci uskutečnilo již druhé setkání seniorů. Po krátkém přivítání paní starostkou začal
tradiční program. Jako první vystoupily v krátkém programu místní děti a za svoji snahu byly odměněny
velkým potleskem. Pak vystoupil soubor ,,Grácie“ ze Znojma se svým programem, který dokázal,
že i ve vyšším věku dokáží skvěle pobavit. K tanci, k poslechu i zpěvu hrál pan Sobotka z Litohoře.
Všichni senioři dostali občerstvení v podobě oběda, zákusků, kávy i jiných tekutin. Také byli obdarováni
hezkým obrázkem a ženy navíc krásnou růží. Organizátoři- obecní zastupitelé již více udělat nemohli
a je na každém jak se pobavil a jak se mu setkání líbilo.
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Hasiči hodnotili svoji práci (HF)

Dne 3. listopadu 2017 se uskutečnila v malém sále obecního domu výroční valná hromada členů místního
Sboru dobrovolných hasičů. Slavnostní zahájení provedl starosta sboru František Durda ml. který v úvodu
přivítal všechny přítomné členy a pozvané hosty. Po seznámení a odsouhlasení programu přítomní uctili
minutou ticha památku zemřelých členů sboru. Při slavnostním projevu starosta důkladně zhodnotil
činnost sboru podle jednotlivých měsíců roku. Sbor v minulém období pracoval v rámci svých možností
a podílel se na úseku společenského a kulturního života v obci. V další části programu byli přítomní
seznámeni s hospodařením sboru, zprávou kontrolní a revizní komise, kde nebyly zjištěny žádné závady.
Dále proběhla také volba na konferenci vyšších orgánů a následně si přítomní odsouhlasili plán práce
na příští rok. V diskuzi vystoupli hosté se zdravicemi. Závěr a zhodnocení valné hromady provedl starosta
sboru. Popřál také příjemné prožití Vánoc a šťastný vstup do nového roku. Poté následovalo občerstvení
a volná zábava.

6

Betlém se líbí. (MV)

Většina z nás si nemohla nevšimnout, že
u autobusové zastávky v sobotu 2.12.2017
za účastí členů zastupitelstva a několika místních
občanů vyrostl překrásný betlém. Na jeho výrobě
se ve svém volném čase podílela paní Jana
Papoušková a doplňky ze dřeva zhotovil pan
Ladislav Papoušek st. Na betlému je vidět nápaditost,
pečlivost a kreativita. Finančně vše podpořila obec
a dílo se podařilo ke všeobecné spokojenosti.

Následovalo odpoledne plné hudby, soutěží
a smíchu. Překvapením bylo zdobení perníčků,
které napekla paní starostka. Za soutěže byly
děti odměněny sladkostmi. Za pěkné vystoupení
dostaly účinkující děti hezký dárek. V sále vládla
pohodová nálada z blížících se vánočních svátků.
Také došlo na rozdávání balíčků, které připravili
pro všechny přítomné děti zastupitelé obce.
Pohoda a radost ovládly celé odpoledne, které
se všem líbilo. Odměnou pro pořadatele byly
rozzářené dětské oči, smích a spokojenost všech
co na besídku přišli.

Vánoční besídka (MV)

9.12.2017 se v obecním domě uskutečnila
vánoční besídka s nadílkou pro děti. Návštěvníky
přivítal příjemně vytopený sál, zvuk koled, pěkný
stromeček a plno balíčků pod ním. Ve 14 hodin
všechny přítomné přivítala paní starostka Jiřina
Krotká. Besídku navštívili dva vzácní hosté
šéfredaktor Horáckých novin pan Petr Chňoupek
a paní poslankyně PČR Monika Oborná.
Pak vystoupily místní děti v krátkém programu
a byly od diváků odměněny velkým potleskem.
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Setkání občanů u vánočního stromu
(FH)

Den před štědrým dnem připravili zastupitelé obce
tradiční setkání u rozsvíceného vánočního stromu
a betlému . Větrné počasí tentokrát nepřálo, kdo
se přišel podívat, nelitoval. Večerem zněla vánoční
hudba. Děti přednesly vánoční koledy a písničky.
Pro všechny bylo připravené svařené víno, pro děti
čaj a nechyběly ani chuťovky. Na závěr si všichni
popřáli krásné prožití svátků vánočních a zdraví do
nového roku.

8

Vánoční koncert (FH)

Uprostřed vánočních svátků v pondělí 25. prosince 2017 se uskutečnil v prostorách obecního
domu vánoční koncert, ve kterém vystoupil
Litohořských vánoční soubor pod vedením pana
Františka Sobotky. Zazněly vánoční lidové koledy
a umělé novodobé vánoční písně. Přítomní diváci
odměnili účinkující dlouhodobým potleskem
a vynutili si prodloužení koncertu. Po skončení
všichni odcházeli v dobré vánoční pohodě.

Vítáme nového občánka (MV)

Letos jsme v obci zaznamenali jednoho narozeného
občánka. V měsíci únoru se narodil Petr Fouma.
Petříkovi přejem krásné dětství a hodně zdraví.
Rodičům mnoho trpělivosti při jeho výchově.

Pětasedmdesátiny (FH)

V říjnu oslavila své významné narozeniny 75 let
paní Anděla Perničková. Ke gratulaci se připojili
i zastupitelé obce a oslavenkyni popřáli mnoho
spokojenosti a zdraví do dalších let života.

Společenské a kulturní akce pořádané v roce 2017 zastupiteli obce (FH)
1. 1. 2017 ohňostroj
11. 2. 2017 obecní zabíjačka
18. 3. 2017 lažanský košt
8. 4. 2017 čistá Vysočina
29. 4. 2017 divadlo Zvěrkovští ochotníci
31. 4. 2017 pálení čarodějnice a stavění máje
3. 6. 2017 den dětí
29. 7. 2017 nohejbalový turnaj
19. 8. 2017 zájezd ZOO Zlín
22. 9. 2017 setkání starostů mikroregionu Rokytná
23. 9. 2017 soutěž dětí o pohár starosty Jaroměřic
28. 10. 2017 ll. setkání důchodců
11. 11. 2017 zájezd muzikál Mydlový princ
9. 12. 2017 vánoční besídka s nadílkou
23. 12.2017 setkání u vánočního stromu
25. 12. 2017 vánoční koncert
Pořádaní a zajištění uvedených akcí v naší malé
obci vyžaduje spoustu volného času a velkého
úsilí pořadatelů. Poděkování patří všem zastupitelům a občanům, kteří přispěli svou pomocí
ke zdárnému průběhu.
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Ojedinělá zajímavost (FH)

Všímaví lidé zjistili, že měsíc únor v roce 2018 má
jednu velkou zajímavost, doslova raritu. Tento měsíc
bude mít 4 pondělky, 4 úterky, 4 středy, 4 čtvrtky,
4 pátky, 4 soboty a také 4 neděle. Unikum, které
nezažije už nikdo z nás, protože tato situace se prý
bude opakovat až za 823 roků! Prolistujte kalendář
a zjistíte, že je to opravdu tak.

POZVÁNKA NA
PŘIPRAVOVANÉ
AKCE
20. 1. 2018
Obecní zabijačka
3. 2. 2018
SDH Hasičský ples
10. 3. 2018
SDH Dětský karneval
24. 3. 2018
Lažanský košt

				

Uzávěrka příštího vydání
je 31. března 2018
Vydal Obecní úřad Dolní Lažany
v lednu 2018, náklad 60 ks
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Demolice domu č. 18

