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Zápis č. 1 ze zasedání ZO konaného dne 25. 1. 2016
Přítomni:  7 členů ZO

Hosté:   Karel Linha, Pavel Ondrák, Jitka Hrdá

Program: 1/  Finanční zpráva
  2/  Přihláška na akci „Čistá Vysočina“
  3/  Obecní zabíjačka 
  4/  Splacení úvěrů 
  5/  Schválení akce „POV“ na rok 2016
  6/  Schválení vyhlášky o používání pyrotechniky
  7/  Diskuse

ad 1/  finanční zpráva – stav na účtech 997 000 Kč, v pokladně 10 000 Kč, bilance plnění závazků je velmi  
 dobrá
 usnesení: ZO vzali na vědomí 7 hlasy, připomínky nebyly

ad 2/  starostka navrhla pořádat úklid kolem obce při akci „Čistá Vysočina“ v sobotu 16 dubna, účetní 
 pošle přihlášku, ZO doufají, že se občané zúčastní v hojném počtu
 usnesení: ZO vzali na vědomí, že se akce zúčastní a pomohou s organizací

ad 3/ obecní zabíjačka se uskuteční v sobotu 30 ledna, ZO se zúčastní v plném počtu, bude vyhlášeno  
  místním rozhlasem a na obecních vývěskách a v obchodě u paní Krotké jsou vyvěšené pozvánky
 usnesení: ZO souhlasí 7 hlasy se svojí účastí na této akci

ad 4/  starostka seznámila přítomné se stavem finančních závazků z titulu obecních půjček, které máme  
 již splacené a tudíž bude návrh rozpočtu na rok 2016  bez závazků splátek
 usnesení: ZO souhlasí 7 hlasy s výše uvedeným stavem finančního hospodaření

ad 5/ starostka vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili k návrhům na použití dotace z POV na rok 2016 – 
 návrhy byly předneseny na minulém zasedání a byly dva – první - oprava vozovky od transformátoru  
 ke Kotačkovým, druhý – úprava povrchu kolem rybníka, případně výstavba hřiště na břehu rybníka. 
  Hlasováním - 4 hlasy pro úpravu povrchu kolem rybníka,  3 hlasy pro opravu vozovky, je rozhodnuto.  
 Starostka předá na Městský úřad MB žádost o dotaci, která bude použita na úpravu okolí rybníka
 usnesení: ZO vzali na vědomí výsledek hlasování

ad 6/  starostka přednesla přítomným návrh obecní vyhlášky na omezení používání pyrotechniky v obci  
  a na obecních prostorách. Vyhláška bude zveřejněna na obecních vývěskách po dobu 15 dnů, po  
  sejmutí bude upravena podle případných připomínek občanů a potom nabývá platnosti
 usnesení: ZO souhlasí 7 hlasy s návrhem vyhlášky po menších úpravách a takto bude zveřejněna 
 na obecních vývěskách

ad 7/  diskuse: 1/ Filip Durda připomněl kontrolu, případné vyřazení majetku SDH, bude provedeno   
 v měsíci květnu 2016
 2/Božena Bílá požaduje na každé zasedání vypracovat od účetní přehled příjmů na výdajů obce  
  vždy za předcházející měsíc
 3/ Karel Linha požaduje evidenci přihlášených a odhlášených občanů do místní kroniky
 4/ ani po předchozím upozornění p. Doležala na opravu rýny na jeho domku se náprava nestala,  
  bude mu znovu poslaný upozorňující dopis, voda z rýny teče na silnici a při mrznoucím počasí 
 je nebezpečí uklouznutí
 5/ rovněž upozorňující dopisy budou poslány dvěma chalupářům, kteří nezaplatili za rok 2015 
 poplatek za TKO
 6/ předběžný termín konání masopustního průvodu obcí  byl stanoven na sobotu 20 února
 7/ poplatky za TKO na rok 2016 se začnou vybírat od 10 února na OÚ, stará známka platí do konce  
 března

 Zapsala: Eliška Tesařová      Ověřili:  Filip Durda, Božena Bílá 

 V Dolních Lažanech dne 26. 1. 2016
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 Zápis číslo 2 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 29. 2. 2016
Přítomni: 7 členů ZO

Hosté:  p. Durda Petr,  p. Fouma Petr,  paní Jitka Hrdá

Program: 1/  Finanční zpráva
  2/  Zhodnocení akce „Obecní zabíjačka“                                            
  3/  Kořenové čistírny školení
  4/  Zpráva o bezpečnostní situaci 
  5/  Návrh rozpočtu na rok 2016       
  6/  Schválení vyhlášky o používání pyrotechniky                                            
  7/  Zaplacení TKO za rok 2015-dlužníci
  8/  Zrušení dlužného nájemného
  9/  Plán akce „Setkání důchodců“
  10/  Diskuse

ad 1/   starostka přivítala přítomné členy ZO a hosty a seznámila je se stavem finančních prostředků na účtu  
 ČS –1 036 340,- Kč, na účtu ČNB - 100 930.- Kč  a v pokladně – 11 000,- Kč.  Finanční situace je velice  
 dobrá.
 usnesení:  ZO vzali na vědomí 7 hlasy, nemají připomínky

ad 2/  starostka zhodnotila akci „Obecní zabíjačka“ jako velice zdařilou, sice zisk není až tak velký – po 
 zaplacení všech výdajů činí 2735,- Kč, ale spousta zájemců si pochutnala na výrobkách už v den zabí- 
 jačky v přísálí Obecního domu při hudbě a další si odnesli výrobky domů a ještě pořád je pro občany  
 možnost zakoupení sádla v kelímkách
 usnesení: ZO souhlasí 7 hlasy se starostkou, že akce se vydařila  

ad 3/   starostka seznámila přítomné s možností zúčastnit se školení ohledně vybudování kořenových čisti- 
 ček v obci, ale účast není až tak nutná, po zjištění, jak bude v následujících letech pokračovat vývoj  
 vybudování kanalizace v obci nám zatím postačí výhled, že v budoucnu budou obce muset vybudovat  
 jednoduchou obecní čističku. Namísto toho se starostka zúčastní školení ohledně fondu pozemkové  
 úpravy, možnost získání dotace na opravy polních cest v katastru obce
 usnesení:  ZO souhlasí 7 hlasy s uvedeným konstatováním

ad 4/   starostka přečetla přítomným zprávu z obvodního oddělení police České republiky v Moravských 
 Budějovicích, bude zveřejněno s tímto zápisem na úřední desce
 usnesení:  ZO vzali na vědomí 7 hlasy 

ad 5/   návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 14. 2. 2016 do 29. 2.  
 2016, nebyly k němu počas zveřejnění vzneseny žádné připomínky, dotazy nebo návrhy, takže 
 starostka předložila ZO návrh rozpočtu ke schválení
 usnesení:  ZO schválili 7 hlasy rozpočet obce na rok 2016 bez připomínek a od měsíce února 2016  
 bude podle něho vedeno účetnictví obce
 dále starostka přednesla ZO návrh závěrečného účtu obce a rozpočtový výhled na 3 roky a seznámila  
 je s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2015,  vše bude zveřejněno na úředních deskách  
 obce po dobu 15 dnů
 usnesení: ZO vzali na vědomí a souhlasí 7 hlasy s výsledkem auditu obce

ad 6/   nová vyhláška o používání pyrotechniky na obecních prostorách a v okolí obce byla zveřejněna na  
 obecních deskách, nebyly k ní vzneseny žádné připomínky, návrhy ani dodatky, takže starostka 
 předložila vyhlášku ke schválení  ZO
 usnesení:  ZO schvalují 7 hlasy přijetí a platnost vyhlášky o používání pyrotechniky

ad 7/   v loňském roce nebyly zaplaceny 2 poplatky za popelnice. Jedná se o jednoho chalupáře, který byl 
 písemně upozorněn a poplatek neprodleně zaplatil, druhým dlužníkem je rodina, která se ale v obci  
 nezdržuje a ani nereaguje na výzvy k zaplacení, starostka navrhla ZO odhlasovat nevymáhání tohoto  
 poplatku ve výši 500,- Kč, takže by na rok 2016 již  rodina nefigurovala v předpisu poplatků
 usnesení:  ZO souhlasí 7 hlasy s návrhem nevymáhat výše uvedený poplatek
ad 8/ dále starostka navrhla ZO, aby zvážili, zda budeme nadále posílat výzvy k zaplacení dlužného nájem- 
 ného od paní Honzíkové, která bydlela v obecním bytě č. 2 a nezaplatila poslední nájem za byt s tím,  
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 že už byt opustila, což je pravda, ale ještě zde měla nábytek, který odvezla až později. Nereaguje na  
 výzvy k zaplacení ani nekomunikuje po telefonu
 usnesení: ZO souhlasí 7 hlasy přerušit vymáhání nájemného ve výši 2975,- Kč

ad 9/  starostka a místostarosta připomenuli přítomným, že 19. března 2016 se bude konat v obecním   
 domě „Košt slivovice, buchet, guláše a pomazánek“. Po ohodnocení vystavených výrobků nám 
 amatérští ochotníci zahrají divadelní představení. Akce bude vyhlášena rozhlasem a budou na vývěs- 
 kách zveřejněny plakáty s pozvánkou. Dále přednesli přítomným návrh na pořádání akce „Setkání 
 důchodců“, spojené s výstavkou kronik, ručních prací a výpěstků. Bude rovněž zavčasu zveřejněno 
 a vyhlášeno
 usnesení: ZO berou na vědomí pořádání akcí a podle svých možností i účast na nich

ad 10/ a/ v diskusi starostka přednesla předběžně plánovanou akci – oprava silnice Šebkovice - Dolní Lažany, 
 která by měla probíhat v letních měsících.  Bude zveřejněn a vyhlášen termín a doba trvání opravy
 b/ starostka dále přednesla zprávu o činnosti výborů – jak finančního tak i kontrolního a předložila 
 zápisy z těchto kontrol
 usnesení: ZO schválili výsledky kontrol výborů a nemají připomínky
 c/ paní Vojtěchová vznesla dotaz na opravy křížků, které jsou v dezolátním stavu, obec nemůže tyto  
 křížky opravit, protože je nemá v majetku, patří zřejmě různým soukromým osobám
 d/ starostka a místostarosta informovali přítomné, že při pořádání „Koňského plesu“ se domluvili  
 s pořadateli, že jim nebudou účtovat nájemné za sál a přísálí, protože při akci „Svatba manželů  
 Foumových“  bylo vyúčtováno neúměrně vysoké nájemné za sál a přísálí. Tímto postupem se nájem- 
 né srovnalo

 Zapsala: Eliška Tesařová   Ověřovatelé: Eva Krotká, Milena Vojtěchová 

 V Dolních Lažanech dne 1. 3. 2016
                 Zveřejněno na ÚD…

„Tříkrálová sbírka“
	 V	 neděli	 3.	 ledna	 2016	 proběhla	 i	 v	 naší	 obci	 
„Tříkrálová	sbírka“.	Místní	děti	v	roli	tří	králů	měly	
na	sobě	krásné	kostýmy	a	v	doprovodu	dvou	dospě-
lých	maminek		navštívily	všechny	domácnosti	v	obci,	
ovšem	málokde	 se	 setkaly	 se	 vstřícným	 přístupem,	
natož	ještě	s	nějakým	peněžitým	darem,	takže	koneč-
ná	částka	sbírky	činila	3564,-	Kč.	 	 (mv)

„Obecní zabíjačka“
	 Kdo	by	si	nechal	ujít	 takovou	příležitost	plnou	
chutí	a	vůní,	která	nastala	při	obecní	zabíjačce	v	so-
botu	 30.	 ledna	 za	 obecním	 domem.	 Velké	 přípra-
vy	začaly	 již	v	pátek	odpoledne.	V	sobotu	 	od	rána		
měl	každý	účastník	zabíjačky	plné	ruce	práce	a	pod	
rukama	 řezníka	 vznikaly	 nezaměnitelné	 dobroty	 
a	pochoutky.	Po	obědě	začali	přicházet	první	zájem-

ci	o	ochutnání	a	odpoledne	již	je	zaplněné	přísálí,	kde	 
si	mlsouni	mohli		za	mírný	vstupní	poplatek	dopřát,	
co	žaludek	snese	a	ještě	si	poslechnout	krásnou	mu-
ziku.	I	domů	si	mohli	zájemci	koupit	dle	libosti.	Mys-
lím,	že	si	to	všichni,	kteří	přišli,	užili.		 (mv)
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Masopust v  Dolních Lažanech 
	 V	 sobotu	 20.	 února	 2016	 uspořádali	 členové	
místního	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	 tradiční	
masopustní	průvod	obcí.
	 V	 13.30	 vyrazil	 od	 obecního	 domu	 průvod	
masek	za	doprovodu	dechové	hudby	a	spoluobčanů.	 
U	 jednotlivých	 domů,	 kde	 byly	 masky	 přijaty,	
místní	 občané	 nabízeli	 dobrou	 pálenku,	masopustní	
koblihy	 a	 jiné	 pochutiny.	 	Tam,	 kde	 zůstaly	masky	 
a	doprovod	za	zavřenými	dveřmi,	se	nedalo	nic	dělat,	 
tak	už	to	v	naší	obci	chodí.		Počasí	přálo	pořadatelům	
a	 tak	 vše	 zdárně	 probíhalo.	 Z	masek	 zaujali	 ženich	
s	nevěstou	,		medvídci,		malá	čarodějnice,	návštěvnice	
masopustu	z	daleké	Číny,	spongebob	(mořská	houba	
v	 kalhotách)	 a	 nechyběla	 ani	 biatlonistka	 Gábina	
Soukalová,	 které	 překáželo	 vše,	 co	 nebylo	 pod	
zámkem.	Nad	celým	průvodem	dohlížely	dvě	krabice	
Kondomů.	Po	skončení	průvodu	se	všichni	účastníci	
sešli	v	obecním	domě,	kde	bylo	podáno	občerstvení		 
a	k	poslechu	zahrála	dechová	hudba.			 	(fh)

Lažanský košt 2016
	 Zastupitelé	 obce	 	 připravili	 dne	 19.3.	 2016	 již	
5.ročník	soutěže	v	koštu	slivovice	a	pálenek,	gulášů,	
pomazánek	a	moučníků.	Zúčastnit	 se	mohl	každý	a	
to	nejenom	z	naší	obce.	O	nejlepší	pálenku	rozhodo-
vala	čtyřčlenná	komise.	V	dalších	uspořádaných	sou-
těžích	rozhodovali	i	ostatní	návštěvníci	akce.	Letošní	
košt	se	opět	vydařil.
Výsledky pálenek 
1.Petr	Nevoral	(Moravské	Budějovice)
2.Petr	Stuchlík	(Příštpo) 
3.Věra	Řepová	(	Vacenovice).
Kategotie o nejlepší guláš 
1.	Milena	Vojtěchova	(Dolní	Lažany)	
2.	Radek	Krotký	(Dolní	Lažany)	
3.	Pavel	Roupec	(Dolní	Lažany).
Pomazánky 
1.Miroslava	Dvořáková	(Dolní	Lažany)	
2.Marie	Linhová	(Dolní	Lažany) 
3.Růžena	Hrušková	(Dolní	Lažany).
Moučníky 
1.Milada	Chytrová	(Slavice)	
2.Milena	Růžičková	(Nové	Syrovice) 
3.Eva	Roupcová	(Dolní	Lažany).	 					(mv)
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Vydal Obecní úřad Dolní Lažany 
v dubnu 2016, náklad 60 ks

Uzávěrka příštího vydání je 30. června 2016

Zvěrkovští ochotníci v naší obci  
	 Dne	 19.3.2016	 navštívil	 Dolní	 Lažany	 	 ochot-
nický	 divadelní	 soubor	 ze	 Zvěrkovic	 se	 svým	
představením	 	 „Trampoty	 Anděla	 strážníka“	 pod	
vedením	 režiséra	 pana	 Antonína	 Antla.	 Všichni	
z	 ochotníků	 předvedli	 výborný	 výkon,	 za	 který	 
je	 	 diváci	 v	 průběhu	 hry	 odměnili	 bouřlivým	
potleskem	 i	 výbuchy	 smíchu.	 Ochotnická	 činnost	 
je	činnost	krásná	a	nezaměnitelná	a	díky	za	každého,	
kdo	 se	 jí	 zhostí,	 chce	 čas	 nervy,	 chuť	 udělat	 něco	
pro	druhé	a	hlavně	zapálené	srdce	pro	správnou	věc	 
a	to	Zvěrkovští	mají.					 	 	 (mv)

„Je statisticky dokázáno, že………“
	 			V	loňském	roce	se	v	porodnici	v	Třebíči	narodilo	
1283	dětí	–	606	chlapců	a	677	děvčátek
V	naší	obci	nebylo	zaznamenáno	žádné	narození	dítěte
•		trvalý	pobyt	má	hlášeno	155	osob
•  nejstarším	občanem	je	pan	Jaroslav	Krula	–	90	roků
•  v	letošním	roce	dokončí	povinnou	školní	docházku
	 2	chlapci	a	od	září	nastoupí	do	první	třídy	1	chlapec
•	 z	 příjmení	 převládá	Krotký,	 Krotká	 a	 z	 křestních
	 jmen	Jan	a	Marie
•	v	loňském	roce	bylo	uskutečněno	11	kulturních		 	
	 akcí

Velikonoční  hrkání
	 Na	 „Zelený	 čtvrtek“	 v	 poledne	 	 se	 v	 naší	 obci	
rozléhalo	„hrkání“.	To	místní	chlapci	po	roce	opráši-
li	své	„hrkačky	a	řehtačky“	a	nahradili	tím	zvuk	zvo-
nů,	které	prý	odletěly	na	tři	dny	do	Říma.		Na	„Bílou	
sobotu“	se	chlapci	těší	nejvíce,	protože	za	svoji	sna-
hu	dostanou	odměnu.		Před	každým	domem	naposle-
dy	„zahrkají“	a	je	na	každé	hospodyňce	nebo	hospo-
dáři,		čím	je	odmění.	Doufejme,	že	i	příští	rok	se	zno-
vu	naší	obcí	bude	rozléhat	toto	typické	„velikonoční	
hrkání	 	 	 	 	 	 (mv)

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Čistá Vysočina - sraz 16. dubna ve 14 00 hodin
30. dubna, sobota v 17 00 hod. - stavění máje u obecního domu 
a pálení čarodějníc u rybníka na Zámečku ve 20 30 hodin

4. června - Dětský den se soutěžemi
Občerstvení a ceny zajištěny


