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Zápis číslo 8 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 5.10.2015
Přítomni: 7 členů ZO
Hosté:
dle podpisové listiny
Program: 1/ Finanční zpráva
2/ Zpráva o akci „Bioodpad“
3/ Návrh na opravu silnic v obci
4/ Zpráva o akci „Revitalizace návsi“
5/ Postup akce „Stavební pozemky“
6/ Diskuse
ad 1/ starostka přivítala přítomné zastupitele a hosty a seznámila je se stavem finančních prostředků,
na účtech 1 mil Kč, v pokladně 7000 Kč. Závazky plníme průběžně, nemáme skluzy s placením fa
usnesení: ZO berou na vědomí finanční prostředky a nemají námitky
d 2/ starostka dále zhodnotila nyní již ukončenou akci „Bioodpady v obci“. Celkové náklady akce činí  
659150,- Kč, obdržená dotace ve výši 567150,- Kč, náklady obce na tuto akci činí 92000 Kč.  Obec má
tedy štěpkovač a 4 ks velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, 2 kontejnery jsou umístěny na louce
za plotem p. Šulisty – jsou na větve, 1 kontejner stojí v parčíku u čekárny – na trávu a listí, 1 kontejner
stojí na návsi – rovněž na trávu a listí. Větve budou pracovnice na VPP štěpkovat, listí a trávu nám bude
vyvážet  firma Esko Třebíč
usnesení:  ZO vzali na vědomí uvedené skutečnosti a nemají námitky
ad 3/ starostka seznámila přítomné zastupitele i hosty s plánovanou akcí – oprava silnic v obci. Silnice, které
protínají obec jsou ve vlastnictví kraje a ten nereaguje na požadavky oprav těchto silnic. Po získání
informací z okolních obcí navrhla starostka, aby si obec nechala vypracovat projekt na opravu silnic,
což obsahuje zaměření veškerých sítí a případné návrhy na úpravy kolem silnic a s tímto projektem
se potom obrátíme na Kraj Vysočinu se žádostí o dotaci na tuto akci. Po zkušenostech z okolních obcí
na toto kraj již reaguje lépe
usnesení: ZO souhlasí 7 hlasy s výše uvedeným postupem a nemají námitky k zadání vypracování
projektu
ad 4/ starostka dále zhodnotila akci „Revitalizace návsi a hrací prvky u rybníka“. Akce dosud není ukončena,
starostka urguje u dodavatele dokončení a instalaci prvků a ještě i pracovnice VPP se budou na některých úpravách podílet. Na tuto akci obdržela obec dotaci z POV ve výši 105000,- Kč
usnesení: ZO vzali na vědomí nedokončenou akci a budou se podílet rovněž na dokončování a úpravách podle potřeby
ad 5/ starostka seznámila přítomné s postupem akce „Stavební pozemky“. Zadali jsme vypracování projektu
na příjezdovou cestu  k pozemkům a sítě. Projektant nám sdělil , že projekt může vypracovat, ale bohužel na tuto akci zatím nejsou vyhlášené žádné programy s poskytnutím dotace. Necháme si přesto
projekt vypracovat a počkáme, až se příhodný program vyhlásí a hned si požádáme o dotaci
usnesení: ZO souhlasí s uvedeným postupem a nemají námitky
ad 6/ diskuse:
a/ starostka  seznámila přítomné se záměrem na koupi domu a pozemků č.p. 18, majitelkou
je paní Chromá. Na vývěskách byl zveřejněn záměr obce s tímto odkupem po dobu potřebnou k vyjádření nebo námitek od občanů, což se nestalo, takže starostka se o koupi začala zajímat a zjistila,
že původní cena za odkup se pohybovala okolo 200000,- Kč, což ZO odsouhlasili,  ale prodávající najednou cenu navýšila na 480000,- Kč, což je pro obec už nezajímavé a i stav nemovitosti navýšené ceně
neodpovídá. Nadále se o koupi budeme zajímat a budeme informovat o postupu    
usnesení: ZO berou na vědomí uvedená fakta a souhlasí s postupem záměru
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b/ na vývěskách byly zveřejněny rovněž dokumenty k provozu a pronájmu sálu a přísálí obecního
domu provozní řád, ceník za půjčování a smlouva o pronájmu sálu a přísálí a protože nebyly od občanů
vzneseny námitky ani připomínky, na tomto zasedání  zastupitelé tyto dokumenty předloží ke schválení a tímto datem nabývají platnosti
usnesení: ZO schvalují 7 hlasy uvedené dokumenty bez výhrad a připomínek
c/ přítomní hosté vznesli připomínky a pochvaly k opravě autobusové čekárny a jejího okolí. Připomínky se týkaly opravy chodníku před čekárnou, který nebyl zrenovovaný, pochvala se týkala celkového
nového vzhledu čekárny
d/ ZO pořádají v sobotu 24. října od 13 hodin tenisový turnaj. Bližší informace budou zveřejněny na
plakátech, do domácností budou dodány pozvánky a bude oznámeno vyhlášením v místním rozhlasu
e/ rovněž v sobotu 24. října bude v naší obci provádět kominické práce p. Procházka z Moravských
Budějovic, oznámení jsou již zveřejněna na vývěskách a v obchodě u paní Krotké
Zapsala: Tesařová  Eliška             Ověřovatelé:  Milena Vojtěchová, Božena Bílá
V Dolních Lažanech dne 6.10.2015

Zápis číslo 9 ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Lažany, spojeného
s veřejnou schůzí, konaného v pondělí 23. 11. 2015 v 18 hodin
Přítomni: 6 členů ZO
Omluveni: 1 člen ZO Pavel Roupec-prac. zaneprázdnění
Hosté:
Marie Linhová ml., Marie Linhová st., Karel Linha, Růžena Hrušková
Program:
		
		
		
		
		
		
		
		

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Finanční zpráva
Závěrečné vyúčtování „POV“
Vánoční besídka a betlém
Zpráva o výsledku předběžného auditu obce
Příprava na zimní období
Zhodnocení práce VPP
Návrh na pořádání obecního plesu
a obecní zabíjačky
8/ Diskuse

ad 1/ starostka přivítala přítomné a  seznámila je se stavem finančních prostředků obce:

na účtech 968 000,- Kč  a v pokladně  27 900,- Kč.  Závazky máme všechny vykryté
usnesení:  ZO toto vzali na vědomí, nebyly podány námitky ani připomínky
ad 2 starostka seznámila přítomné s podáním závěrečného vyúčtování dotace, kterou jsme obdrželi ve
výše 105 000,- Kč na akci „Revitalizace návsi a nové herní prvky“.  Vyúčtování vypracují účetní se starostkou a starostka ho podá na Městském úřadu Moravské Budějovice
usnesení: ZO vzali na vědomí a souhlasí s vyúčtováním          
ad 3/ starostka přednesla přítomným návrh na pořádání Vánoční besídky pro děti v neděli 6 prosince
od 14 hodin ve velkém sále OD s nahodilým programem, kterého se ujmou ZO, dále na každoroční
Zpívání u betlému a to ve středu 23 prosince od 18 hodin v parčíku u čekárny, kam ZO umístí nový
betlém a nové osvětlení vánočního stromu. Na obě akce obdrží občané pozvánky do svých domovů
usnesení: ZO souhlasí s pořádáním obou akcí a budou se jich v co největším počtu účastnit
ad 4/ starostka předložila  výslednou zprávu o dílčím auditu obce, který proběhl v říjnu na OÚ.  Ze zprávy
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plyne, že nebyly shledány žádné nedostatky ani závady ve vedení účetnictví obce. Připomínka byla
pouze k pracovním schůzím ZO, ze kterých nemohou vzejít žádná usnesení, pouze mohou být svolá
na k poradě nebo momentální nastálé neobvyklé situaci. Zasedání ZO tudíž budou opět probíhat veřejně s možností účasti občanů . Další připomínka se týkala prodeje pozemků na stavby rodinných
domů v obci, pozemky nemůže obec prodat pod cenou, za kterou je pořídila
usnesení: ZO berou na vědomí výsledky auditu a budou se podle toho řídit
ad 5/ pracovnice VPP provedly přípravu na zimní období – rozvoz  nádob na zimní posyp a doplnění písku
do nich, v případě  zimních problémů budou pracovnice VPP zařizovat posypy
ad 6/ starostka předložila ZO návrh na vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu s prací letošních pracovníků
na VPP. Z přítomných 6 členů ZO se 5 členů vyjádřilo kladně, 1 člen měl připomínku, ale ne k práci
VPP, ale k chování 1 pracovnice VPP
usnesení: ZO vzali na vědomí vyjádření k práci VPP
ad 7/ starostka přednesla návrh na pořádání obecního plesu a obecní zabíjačky. K pořádání obecního plesu
se ZO vyjádřili záporně,  poslední obecní ples byl,  co se týká návštěvnosti,  hodnocený jako propadák. S pořádáním obecní zabíjačky ZO souhlasí, jako předběžný termín byla stanovena sobota 30 ledna
2016, bude posléze upřesněn
usnesení: ZO nesouhlasí s pořádáním obecního plesu a souhlasí s pořádáním obecní zabíjačky
ad 8/ a/ v diskusi vystoupila paní Vojtěchová s návrhem na zdobení vánočního stromku a to s pomocí místních dětí, které si vyrobí svoje vánoční ozdoby a s nimi přijdou v pátek 4. prosince od 18 hodin do velkého sálu OD ozdobit stromek, děti obdrží pozvánky
b/ starostka přednesla ke schválení od ZO návrh rozpočtového opatření č. 5
usnesení: ZO souhlasí 6 hlasy s provedením rozpočtového opatření
Zapsala: Eliška Tesařová                                     Ověřovatelé: Eva Krotká
                                                                                           
          Milena Vojtěchová
V Dolních Lažanech dne 25. 11. 2015

Zápis číslo 10 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 28. prosince 2015
přítomni: 6 členů ZO
omluveni: 1 člen ZO
hosté:
paní Linhová a paní Dvořáková Mirka
Program:
		
		
		
		
		
		

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Finanční zpráva
Schválení hospodaření obce na leden 2016
Splacené půjčky od ČS
POV na rok 2016
Smlouvy na obecní byty
Navýšení odměn ZO a členů výborů
Diskuse

ad 1/ starostka přivítala přítomné a seznámila je se stavem finančních prostředků na účtech obce
ČS 970000,- Kč, ČNB 73000 Kč  a v pokladně – 5000,- Kč.  Závazky máme všechny zaplacené
usnesení: ZO vzali na vědomí, nebyly připomínky
ad 2/ starostka předložila ZO ke schválení návrh rozpočtového provizoria  na hospodaření obce v roce 2016
do data schválení rozpočtu na rok 2016
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usnesení: ZO souhlasí 6 hlasy toto rozpočtové provizorium přijmout a hospodařit podle něho do
výše 1/12 rozpočtu na rok 2016 a do data schválení rozpočtu obce na rok 2016          
ad 3/ starostka navrhla ZO ke schválení možnost splatit poslední půjčku od ČS, kterou splácí obec kvůli
koupi pozemků na stavby a která činí 143000,- Kč.  Dosud obec splácela celkem 3 půjčky od ČS, ale
2 půjčky na pořízení obecních bytů už jsou zaplacené. Návrh splacení půjčky přednesla kvůli tomu,
aby obec mohla v případě potřeby zažádat o novou půjčku, protože na rok 2016 a dál může být
obci poskytnuta dotace, ale bude vázána určitým % podílu obce a tato částka může být pro obec
z běžného hospodaření nesplnitelná
usnesení: ZO souhlasí s návrhem vypořádat zbytek půjčky jednorázovou splátkou, starostka tuto
záležitost vyřídí po novém roce
ad 4/ starostka seznámila přítomné s možností požádat v roce 2016 opět o  dotaci z programu POV od
kraje a navrhla 2 možnosti, na co bude dotace použita – oprava cesty od transformátoru ke stávající asfaltové cestě k návsi vybudovat na zámečku hřiště na volejbal a upravit okolí rybníka
usnesení: ZO zatím nevybrali žádný z výše uvedených, ale mohou navrhnout další možnosti využití
dotace do dalšího zasedání
ad 5/ starostka seznámila přítomné s povinností obce obnovit nájemní smlouvy na byty – buď dosavad
ní, nebo s nájemníky rozvázat smlouvy a přidělit byt nebo byty novým zájemcům, kteří jsou
ke dnešnímu dni evidováni na OÚ – jedná se o 2 zájemce
usnesení: ZO souhlasí 6 hlasy pro obnovení dosavadních nájemních smluv, s nynějšími nájemníky
nemá obec problémy  jak s placením nájemného tak i s chováním a dalšími povinnostmi nájemníků
vůči obci
ad 6/ starostka seznámila přítomné ZO s návrhem navýšení odměn členům  ZO a výborů, jedná se o zvýšení
odměn o 3 %  s platností od 1. 1. 2016 a vyplynulo z legislativního materiálu, který vláda schválila
na svém jednání dne 14. 12. 2015
usnesení: ZO souhlasí 6 hlasy s návrhem navýšení odměn od 1. 1. 2016
ad 7/ v diskusi – 1/ seznámila starostka přítomné ZO se směrnicí a plánem inventur obecního majetku za
rok 2015 a stanovila inventurní komisi
			 usnesení: ZO souhlasí s plánem inventur a s IK
			 2/ 30. ledna uspořádá obec opět vepřové hody, bude připomenuto vyhlášením v místním rozhlasu
			 usnesení: ZO vzali na vědomí  a souhlasí se svojí účastí na této akci
			 3/ hodnocení  akce „Zpívání u betlému“ ve středu 23. prosince 2015 – zúčastnilo se ho
po měrně dost místních občanů, občerstvení bylo dobře zajištěno, kulturní vložky se po
vedly, Tři králové byli taktéž hodnoceni jako zdařilí, po zpívání se občané přesunuli do
přísálí OD, kde pokračovala zábava a zpívání
			 usnesení: ZO souhlasí s hodnocením úspěšnosti akce
			 4/ starostka navrhla odměnu pro místního kronikáře p. Linhu, který vede obecní kroniku
již dlouhá léta a v příštím roce plánuje velkou výstavku kronik
			 usnesení: ZO souhlasí 6 hlasy s vyplacením odměny
			 5/ v pátek 1. ledna 2016 pořádají ZO již tradiční ohňostroj u OD, bude upřesněno vyhlášením v místním rozhlase
			 usnesení: ZO se budou na této akci podílet a zvou všechny občany
				 6/ starostka informovala přítomné s možností zanést vánoční stromečky odzdobené na
zámeček do kontejnerů – budou zeštěpkovány
				 usnesení: ZO souhlasí a bude opět vyhlášeno v místním rozhlasu
				 7/ termín příštího zasedání ZO je 25. 1. 2016
Zapsala: Eliška Tesařová                        Ověřovatelé: Pavel Roupec, Eva Krotká                                                                                           
V Dolních Lažanech dne 29.12. 2015
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Hasiči hodnotili svoji práci
Dne 13. listopadu 2015 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 dle
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. 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)

Máme to tu pěkné
Jistě nikdo z vás nepřehlédl, že na první adventní neděli vyrostl na obvyklém místě již tradiční betlém, na kterém se hlavně podíleli místní zastupitelé
a někteří občané z obce. Je to pěkné, nové a voňavé.
Všem velmi děkujeme. Máme to tu hezké a nasvícené. Z výsledku pak máme radost všichni
(MV)

Děti přišly pomoct
4. 12. navečer se do obecního domu sešly děti,
aby pomohly se zdobením stromečku. Děti si donesly vlastnoručně vyrobené ozdoby, kterými následně stromeček ozdobily. Překvapila nás i velká účast
nejen dětí, ale i jejich rodičů. Až před rozsvíceným
vánočním stromkem jsme si všichni uvědomili,
že vánoce již stojí za dveřmi. Díky všem, kteří  přišli
a tím přiblížili vánoční atmosféru
(MV)

Opět nezklamali
Po obci 5. prosince již tradičně zařinčely zvuky řetězů a zvonků. To Mikuláš se svým doprovo-
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dem dával znát, že nadešel  jeho čas. Tato skupinka obcházela domácnosti,
kde tušila nějaké to dítko,
aby ho nejenom obdarovala sladkostmi, ale také
pod slibem   na tu správnou cestu k větší poslušnosti. Tradice je to krásná a měla by být zachována i do budoucnosti.
Děkujeme.
(MV)

Vánoční besídka
V sále obecního domu v neděli 6. prosince
se ozývalo dětské štěbetání, smích a radostné dovádění. Zastupitelé obce tu pro všechny děti i dospělé
pořádali tradiční vánoční besídku s nadílkou. Připraveny byly různé soutěže, jako skládání puzzle, střílení míčkem do branky, soutěž v pamatování různých

běžných předmětů a jiné zajímavosti. Děti to nejen zaujalo, ale i ve velkém počtu se soutěží zúčastnily. Pak se rozjela volná zábava při hudbě a tanci.
Do toho všeho najednou vstoupil Mikuláš s čertem.
U dětí to vyvolalo velké překvapení, ale i obavy.
Nakonec to dobře dopadlo a Mikuláš dětem rozdal
sladké balíčky a s čertiskem opustili sál. Bylo to příjemné sváteční odpoledne a všichni odcházeli spokojeni. Děkujeme za účast a podporu.
(MV)

Setkání u vánočního stromu
V předvečer štědrého dne 23. prosince uspořádali
zástupci obce již tradiční setkání občanů na „zpí-
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vání u stromečku“. Sešlo se nás tu velké množství
a to nejen lažaňáků. Starostka paní Krotká všechny přítomné přivítala a popřála hezké vánoční svátky. Svůj program tu také měla slečna Maruška Lin-

hová. K občerstvení bylo nabízeno svařené víno, čaj
a různé chuťovky. Třebaže počasí připomínalo spíše některý jarní měsíc, na dobré náladě k nadcházejícím svátkům to nijak neubralo. Také jsme společně
mohli přivítat Tři krále,  kteří přednesli svoji zdravici

Před 50 lety - postřehy z kroniky
V kronice pro rok 1966 se píše, že se prováděla generální oprava budovy školy, kdy se vyměnila všechna okna, ze třídy a kabinetu byl vybudován
sál, do všech místností byly položeny parkety, byla
udělána nová elektroinstalace, nátěry oken a dveří,
vymalováno, opraveny střechy a dány nové okapy.
Zde je vidět, že přerod budovy školy se začal tvořit
již v této době a do současné podoby bylo odvedeno
velké množství práce a úsilí.
Na jaře toho roku byly skáceny dva velké topoly, které zdaleka vévodily lažanské návsi. Oba již byly
značně proschlé a vadily v cestě po návsi.
Co se týče kulturní činnosti v obci, se v kronice
uvádí: „Přestože životní úroveň našich občanů je poměrně vysoká, neprojevuje se toto v kulturním vyžití.
Osvětová činnost v obci je rok od roku slabší a je na
škodu, že jedině televize uspokojuje kulturní potřeby
našich občanů. Byly uspořádány 2 jednodenní zájezdy, 2 taneční zábavy a 4 přednášky pro zahrádkáře.“
Toho roku měla naše obec 158 obyvatel.
Při pohledu na tyto řádky mě jímá jistá podobnost se současností a těžko říci, jestli jen náhodná.
Záleží na každém z nás, z jakého úhlu pohledu na to
budeme nahlížet.
(KL)

Novoroční ohňostroj

Ježíškovi v jesličkách. Tohoto   úkolu se zhostili
nejmladší členové zastupitelstva. Po ukončení akce
u stromečku se většina občanů přesunula do přísálí obecního domu, kde se pokračovalo v načatém
programu. Lidé si vzájemně popřáli k vánočním svátkům a to hlavně zdraví. Každý z nás pochopil, že mít
zdraví   znamená mít štěstí, spokojenost i radost.
(MV)
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Slavnostní   přivítání   Nového roku 2016
uspořádalo Zastupitelstvo obce v pátek   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 devět minut. Po skončení
ohňostroje byli   přítomní   pozváni k přátelskému
posezení v malém sále obecního domu  k ochutnávce
svařeného vína,  nebo teplého čaje.
(FH)

Novoroční ohňostroj 2016

Události v obrazech

Obecní pracovníci

Oprava zvoničky
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Pozvánky na připravované akce v naší obci
Pozvánka na koňský ples
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční

koňský ples,

konaný v prostorách obecního domu dne

16. 1. 2016 od 20.00 hodin. K poslechu a hlavně k tanci zahraje

skupina Elastic. Pro prvních 50 návštěvníků zdarma WELCOME DRINK.
Čekají Vás bohaté věcné ceny a půlnoční překvapení.   
Kdo z občanů bude chtít přispět do tomboly, může tak učinit
v pátek 15. 1. 2016 v prostorách obecního domu
od 17.30 do 19.00.
Za věnované dary do tomboly předem děkujeme.
				

Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

19. března 2016
Tradiční košt

30. ledna 2016
Obecní zabíjačka

Foto archív

Uzávěrka příštího vydání je 31. března 2016
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