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Zápis č. 7 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 10. 10. 2016
Přítomní: 7 členů ZO
Hosté: nebyli
Program:
1/ Finanční zpráva
		
2/ Příprava na akci „Setkání důchodců“
		
3/ Zhodnocení průběhu voleb
		
4/ Zhodnocení účasti na soutěži dětí
		
5/ Diskuse
ad 1/ finanční zpráva – stav na účtech: 1 377 977 ,- Kč, v pokladně 5 000,- Kč, s placením závazků nemáme
zpoždění
usnesení: ZO vzali na vědomí 7 hlasy
ad 2/ starostka seznámila přítomné s návrhem programu na akci „Setkání důchodců“. Programje zveřejněn
na plakátech na vývěskách a na www. stránkách obce. Důchodcům v obci byla doručena přihláška na
tuto akci s tím, že ji odevzdají na OÚ buď s možností zúčastním se nebo nezúčastním se. Pro přihlášené
důchodce platí výše zmíněný program, ještě bude připomenuto vyhlášením v místním rozhlase
usnesení: zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy postup
ad 3/ starostka seznámila přítomné s výsledkem voleb do zastupitelstva kraje. V naší obci volilo 51 % občanů, nejvíce hlasů dostala strana ČSSD, na druhém místě KSČM, na třetím místě Hnutí ANO. Voliči 		
odevzdávali svoje hlasy již v nově zařízené zasedací místnosti
usnesení: ZO vzali na vědomí
ad 4/ starostka seznámila přítomné s výsledkem soutěže „O putovní pohár starosty města Jaroměřice nad
Rokytnou“, které se zúčastnily naše děti v kategorii mladší a starší v sobotu 17 září a umístily se velmi
dobře, starší děti obsadily 1. místo, mladší děti obsadily 3. místo, gratulujeme
usnesení: ZO vzali na vědomí a také s potěšením gratulují
ad 5/ a/ starostka seznámila přítomné s cenou za zhotovení nábytku do zasedací místnosti – činí 61 190,- Kč,
je v ní zahrnutá i oprava propadlé podlahy a zalištování podlahy včetně lišt. Zatím nemáme fa za snížení stropu a s tím související práce a materiál
usnesení: ZO berou na vědomí, s cenou souhlasí a vyjadřují spokojenost s kvalitou a vzhledem nového
nábytku i dalších úprav
b/ starostka dále přednesla žádost knihovníka na zakoupení nové počítačové soupravy do knihovny,
zastupitelé rozhodnou až na dalším zasedání, připraví si připomínky nebo návrhy k tomuto požadavku
c/ zastupitelé připraví návrhy na program na „Mikulášskou besídku pro děti“ v sobotu 3 prosince, na
dalším zasedání ZO bude program besídky upřesněn
d/ na zámečku probíhá čištění prostor kolem rybníka, žádáme občany, kteří povezou do kontejneru
větve, aby je složili vedle kontejneru, budou štěpkovány spolu s větvemi, které budou z výše uvedeného čištění
usnesení : ZO vzali na vědomí
e/ na základě připomínek občanů bude opět řešen problém s odpadní okapovou rourou na domě
č.p. 6, ZO se budou informovat na MěÚř v Moravských Budějovicích, jak mají postupovat, protože
písemná i ústní upozornění majitele se minula účinkem
usnesení: ZO souhlasí s výše uvedeným postupem
Zapsala: Tesařová						
V Dolních Lažanech dne 13. 10. 2016
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Ověřily: Eva Krotká, Milena Vojtěchová

Zápis č. 8 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 14. 11. 2016
Přítomni:

7 členů ZO

Hosté:

nebyli

Program:

1/
2/
3/
4/
5/
6/

Finanční zpráva
Návrh na darování pozemku od občana
Zhodnocení akce „Setkání důchodců“
Návrh na vyřazení majetku
Plánování vánoční besídky pro děti
Diskuse – vánoční výzdoba

ad 1/ starostka přivítala přítomné zastupitele a seznámila je se stavem finančních prostředků, na účtech
1350 000 Kč, v pokladně 7000 Kč. Závazky plníme průběžně, nemáme skluzy s placením fa
usnesení: ZO berou na vědomí finanční prostředky a nemají námitky
ad 2/ starostka přednesla ke schválení darovací smlouvu od paní Jitky Tenklové, kterou daruje obci Dolní
Lažany parcelu č. 488/1 o výměře 30 m2, jedná se o struhu před domem p. Kruly, pokud dojde v obci
na opravu silnic a novou kanalizaci, je nezbytné, aby vlastníkem parcely byla právě obec
usnesení: ZO souhlasí 7 hlasy k podepsání smlouvy a zapsání do katastru nemovitostí
ad 3/ starostka vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili k proběhnuté akci „Setkání důchodců“, zastupitelé
hodnotí akci jako velmi zdárnou, i účastníci byli spokojeni, což nasvědčuje tomu, že i další setkání 		
mohou být v plánu budoucí činnosti obce
usnesení: ZO souhlasí s výše uvedeným vyjádřením
ad 4/ starostka přednesla návrh na vyřazení obecního majetku, jedná se o majetek drobný dlouhodobý,
který už bohužel neslouží svému účelu, byla stanovena vyřazovací komise, která vyřazený majetek
zlikviduje dle vyhlášky o likvidaci a zhotoví protokol o vyřazení, který bude doložen k ročním inventurám majetku obce
usnesení: ZO souhlasí s vyřazením majetku i s jeho likvidací
ad 5/ starostka navrhla ke schválení pořádání vánoční besídky pro děti a to na sobotu 3 prosince, kulturní
referentka paní Vojtěchová se ujme nacvičování programu s dětmi, zastupitelé zařídí ostatní potřebné náležitosti k pořádání
usnesení: ZO berou na vědomí výše uvedený návrh
ad 6/ diskuse:
a/ na minulém zasedání byla přednesena žádost knihovníka o zakoupení počítačové sestavy do 		
knihovny, na tomto zasedání se zastupitelé vyjádřili záporně ke koupi z důvodu nevyužitelnosti počítačové sestavy
usnesení: ZO se k žádosti knihovníka vyjádřili záporně
b/ starostka seznámila přítomné s udělením pokuty naší obci od krajského úřadu za zpoždění zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2016 na www. stránkách obce o jeden den, dokument bude zveřejněný
s tímto zápisem
usnesení: ZO berou na vědomí a navrhují sledovat důsledněji termíny zveřejňování
c/ v pátek 23 prosince bude „Setkání u vánočního stromu“, na které zveme všechny občany, občerstvení bude zajištěno, program také
d/ pravděpodobný termín obecní zabíjačky bude 21. leden 2017
e/ kulturní referentka paní Vojtěchová zajistí opět jako každý rok rozeslání vánočních přání všem dětem v naší obci od Ježíška z Božího Daru
Zapsala: Tesařová Eliška				

Ověřovatelé: Milena Vojtěchová, Božena Bílá

V Dolních Lažanech dne 16.11.2016
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Zápis č. 9 z výjezdního zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 15. 12. 2016
Přítomni:

Jiřina Krotká, František Hruška, Milena Vojtěchová, Eva Krotká, Pavel Roupec, Božena Bílá

Omluveni: Filip Durda
Program:

1/ Finanční zpráva
2/ Příprava rozpočtu na rok 2017
3/ Demolice domu č.p. 18
4/ Návrh na navýšení mezd ZO
5/ Diskuse, připomínky

ad 1/ starostka přivítala přítomné a seznámila je se stavem prostředků na účtech – 1 521 863 Kč a v poklad
ně – 9 000 Kč, závazky plníme včas
usnesení: zastupitelé vzali na vědomí a souhlasí
ad 2/ starostka vyzvala přítomné zastupitele k podání připomínek nebo návrhů k rozpočtu na rok 2017,
který zastupitelé obdrželi v písemné podobě k prostudování před týdnem
usnesení: zastupitelé přednesli svoje připomínky a návrhy, rozpočet byl upraven dle návrhů a bude
zveřejněn na obou úředních deskách po dobu 15 dnů
ad 3/ starostka přednesla návrh na zajištění dotace na demolici zakoupeného domu č. p. 18, je zpracován
projekt na tuto akci včetně finančního rozpočtu, který starostka zastupitelům dala k nahlédnutí,
následně byl přijat návrh projektu následného využití revitalizovaného území
usnesení: zastupitelé souhlasí 6 hlasy s výše uvedeným postupem a taktéž souhlasí s demolicí domu
a s využitím revitalizovaného území
ad 4/ dle zákona /viz přiložená příloha/ si mohou zastupitelé navýšit odměny od 1. 1. 2017 a to o 4 %
		 usnesení: zastupitelé souhlasí 6 hlasy s navýšením odměn
ad 5/ Diskuse: a/ starostka upřesnila akci „Zpívání u Betlému“ v pátek 23. prosince od 18 hodin a novoroční ohňostroj v neděli 1. ledna 2017 od 17 hodin
Zapsala: Eliška Tesařová 					

4

Ověřili: Eva Krotká, Pavel Roupec

Hasiči hodnotili svoji činnost
Dne 11. listopadu 2016 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. Dá se říci, že sbor v minulém období
pracoval aktivně 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. Zasloužilým členům byla předána svazová
ocenění. 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.
				

(FH)
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Setkání důchodců
Dne 22.října 2016 uspořádali zastupitelé obce
„1.setkání důchodců“ v obecním domě. Hned
před samotnou událostí měli zastupitelé plné ruce
práce s její přípravou, aby se všem líbila. V den
konání se velká část účastníků této akce dostavila
do příjemně vytopeného sálu. Po krátkém přivítání
všech zúčastněných paní starostkou Jiřinou Krotkou
následovalo vystoupení místních dětí vedených paní
Milenou Vojtěchovou. Děti byly odměněny velkým
potleskem. Následovalo bohaté občerstvení s malým
dárkem pro každého. Ženy byly navíc obdarovány
žlutou růží. K poslechu a k tanci hrála skupina
MELODIA pana Miroslava Čecha z Lipníku. Tato
akce byla spojená s výstavou panenek, krásným
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ručním vyšíváním, s velikonoční a vánoční výzdobou
paní Anežky Papouškové. Účastníci mohli zhlédnout
výstavu fotografií z dění obce a mohli nahlédnout do místních kronik. První setkání důchodců
se vydařilo a všem přítomným se líbilo. Nadšení
zavládlo i u vystavených exponátů.
V neděli 23. října byla výstava zpřístupněna široké
veřejnosti a po celý den chodili návštěvníci v hojném
počtu a nechyběli ani lidé z okolních obcí. Z důvodu
velkého nadšení z výstavy se zastupitelé rozhodli,
že tato výstava bude zpřístupněna i v pondělí 24.
října. I v tento den se dostavil velký počet zájemců.
Zastupitelé obce děkují všem, kteří přišli tuto událost
podpořit svojí přítomností.
					
(FH)

Obcí chodil Mikuláš
5. prosinec je takový magický den. Hlavně pro
děti. Ty již od rána čekají, jak vše večer dopadne
a zda je svatý Mikuláš obdaruje. Tento den obchází
Mikuš se svým doprovodem domácnosti, kde jsou
hlavně děti. Děti Mikuláši recitují, slibují možné
i nemožné a někde to zkouší slzičkami. Mikuláš
je tolerantní a občas musí krotit ve svých aktivitách
i čerty a připomenout jim, že i oni byli malí a občas zlobiví. Za to andělé, krásný jako sněhová vločka
na pokyn Mikuláše vydává ze svého košíku odměnu
každému dítku. Je škoda, že někde zůstanou této tradici zavřené dveře. Na každém rodiči je, zda se tahle
tradice bude ubírat dál nebo zanikne. Pro některé děti
by to byla opravdu velká škoda. Mikuláši, nejen tobě,
ale celému doprovodu děkujeme !
				
(MV)

nechtěli ani domů. To bylo účelem této akce a krásnou odměnou pro pořadatele.
				
(MV)

Vzpomínka na Vánoce
Vánoce jsou již minulostí, pojďme se vrátit do doby
jejich příprav. Začalo to 26. listopadu, kdy zastupitelé obce za pomoci několika spoluobčanů umístili v blízkosti autobusové zastávky již tradiční betlém. Betlém je první předvěstí vánočních svátků.
Týden na to 2. 12. bylo v obecním domě jako v úle.
Ve velkém sále si děti zdobily vánoční stromeček
a vlastními silami za malé podpory členů zastupitelstva dělaly výzdobu sálu a ještě stihly „zkoušku“
na sobotní odpoledne. Krásně zněly vánoční koledy
a zvonil smích. V sobotu odpoledne se konala nejen
pro děti vánoční besídka, na které se sešli děti, ale
i dospělí návštěvníci a to nejen z naší obce. Všem
selíbilo vánoční vystoupení dětí a také to svým
potleskem náležitě odměnili. Pro děti byly od obce
připraveny balíčky s ovocem a sladkostmi, pro všechny bohaté občerstvení. Za znění koled čekalo na děti
plno nových soutěží i odměn. Odpoledne se vydařilo, přítomným se tu líbilo, že mnozí pozdě odpoledne
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Setkání u Betléma
Čas běžel nějak rychle a byl tu 23. prosinec. Je již
zvykem, že se občané navečer sešli u betléma a nasvíceného stromečku. Bylo rušno a nač se dívat. Zde
také děti vystoupily s krátkým programem a zaznění
písničky „My tři králové “ všichni přivítali tři krále,
kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách a vyslovili mu svoji zdravici. Děti po svém vystoupení byly
obdarovány menšími dárky. Také tu čekalo na všechny bohaté občerstvení. Vzduchem se linula vůně svařeného vína a k ochutnání byly chuťovky, které vyrobili členové obecního zastupitelstva. Než se všichni
vrátili do svých domovů, popřáli si navzájem krásné
svátky, zdraví a spokojenost.
					
(MV)

Společenské a kulturní akce pořádané
v roce 2016 zastupiteli obce
1.1. 2016 ohňostroj
30.1. 2016 obecní zabíjačka
19.3 lažanský košt
19.3. 2016 divadelní představení ochotníků ze Zvěrkovic
24.3.2016 zhotovení velikonoční výzdoby
16.4. 2016 čistá Vysočina
30.4.2016 pálení čarodějnic
4.6.2016 dětský den
4.6.2016 žehnání kříže
30.7. 2016 nohejbalový turnaj
19.8.2016 rybářské závody
27.8.2016 rozlučka s prázdninami
17.9.2016 soutěž dětí o pohár starosty Jaroměřic
22.10.2016 setkání důchodců
3.12. 2016 mikulášská besídka
17.12. 2016 zájezd do Brna na představení Děti ráje
23.12.2016 setkání u vánočního stromu
Zajíštění těchto akcí v naší malé obci vyžaduje velké úsilí pořadatelů. Děkujeme všem zúčastněným
zastupitelům a občanům, kteří přispěli svou pomocí
ke zdárnému průběhu.
					
(FH)
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Společenské okénko občanů přihlášených v naší obci
Narození
25. ledna se narodil Tomáš Dyksinski, Dolní Lažany č.p. 31
15. listopadu se narodila Stella Marčiniak, Dolní Lažany č.p. 5
Rodičům srdečně blahopřejeme a dětem přejeme krásné dětství a hodně zdraví.

Tiše vzpomínáme
Tichou vzpomínku věnujeme paní Anežce Papouškové která nás opustila 11. července 2016 ve věku
nedožitých 62 let.

Novoroční ohňostroj
Slavnostní přivítání Nového roku 2017 uspořádalo
Zastupitelstvo obce v neděli 1. ledna v 17.00 hodin
v prostoru u obecního domu. Po krátkém proslovu
starostky se oči všech přítomných upřely pohledem
na tmavou večerní oblohu na pestrý gejzír světélek
v nejrůznějších kombinací a zvukových efektů.
Tento příjemný zážitek trval plných sedm minut.
					

(FH)
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Půjčování knih v roce 2017
10. června

14. ledna
4. února

1. července

25. února

22. července

18. března

12. srpna

8. dubna

2. září

29. dubna

23. září

20. května

14. října

4. listopadu
25. listopadu
16. prosince

Půjčovní doba vždy
od 17 do 18 hodin

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecní zabijačka 11. 2. 2017

Archivní foto

Lažanský košt 18. 3. 2017

Archivní foto
Uzávěrka příštího vydání je 31. března 2017
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