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dvojnásobně

Životní jubilea obyvatel obce

16

celorepublikový průměr. To, že lidé chodí

SDH Dolní Lažany

17

k volbám,

Kalendář akcí v obci

18

demokratické společnosti i živé komunity

Tříkrálová sbírka

19

konkrétní obce, kde lidem není lhostejné,

Co nového v knihovně

19

co se v obci děje, a mají zájem na tom, aby

Obecní facebook

19

se jejich obec rozvíjela. Ale volbami teprve

Náměty na aktivity

20

vše začíná, takže Vy, kteří se chcete

Tisíc kuliček aneb…

21

jakkoli zapojit, máte nápady či podněty,

Parkování v obci

22

jste kdykoli vítáni. Můžete přijít na úřad,

je

dobrým

překračuje
znamením

napsat, zavolat nebo nás oslovit třeba
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Vážení občané, milí přátelé, kolegové,

Děkuji také všem kandidátům, zvoleným

říjnové komunální volby do zastupitelstva

i nezvoleným, že byli ochotni jít „s kůží na

jsou za námi a já mám v souvislosti s nimi

trh“ a pro dobro obce obětovat svůj čas,

hned

všem

schopnosti a energii. Věřím, že v novém

poděkovat. Tím největším je pro mne

volebním období nejen dokončíme velké

osobně samozřejmě výsledek voleb, který

investice (chodníky), ale že zbyde prostor

vnímám především jako Vaši touhu po

i pro další projekty, díky kterým bude naše

změně ve vedení obce. Kandidátka našeho

obec zase o něco hezčí a příjemnější pro

seskupení Sdružení nezávislých kandidátů

bydlení.

„Pro Lažany“ získala 76,69 % a obsadila

Děkuji Vám všem a přeji si, aby se Vám

6 mandátů z celkového počtu 7. Druhá

v naší obci žilo dobře a spokojeně!

několik

kandidátka,

důvodů

Vám

ZASTUPITELÉ

získala ve volbách 23,31 % hlasů a 1 místo
v zastupitelstvu. Nemenší dík patří právě
kandidátům

Zastupitelé

obce,

neboť

volební kampaň v naší obci byla velmi
kultivovaná a obešla se bez anonymních

Dolnolažanské listy

Dana Durdová

OBCE,
VÝSLEDKY VOLEB

Sdružení kandidátů „Pro Lažany“
76,69
%

500
hlasů

6 zastup.



ZASTUPITELÉ OBCE
23,31
%

123
hlasů

1 zastup.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lažany
v období od 1. 11. 2018 do 30. 12. 2018.
Usnesení z ustavujícího zasedání Obce Dolní Lažany ze dne 1. 11. 2018
Přítomni: Mgr. Dana Durdová, Pavel Ondrák, Michaela Černá, Karel Linha, Jan Řeřucha, Pavel Bílý,
Pavel Roupec

Usnesení č. US-1/2018
I.

BERE NA VĚDOMÍ

Usnesení č. US-4/2018
I.

ZŘIZUJE

Složení slibu všech zastupitelů podle § 69 odst.

Finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou

2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

tříčlenné.

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování: pro -7, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Usnesení č. US-2/2018
I.

URČUJE

Pro další období jednoho místostarostu.
II.

URČUJE

Pro další období v souladu s § 84 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, že pro výkon

II.

VOLÍ

Předsedu finančního výboru Michaelu Černou.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1
(Černá)
Návrh byl přijat.
III.

VOLÍ

funkce starosty a místostarosty nebude člen

Členy finančního výboru Karla Linhu a Jana

zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Řeřuchy.

Hlasování: pro -7, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdrželi se – 2

Návrh byl přijat

(Linha, Řeřucha)

Usnesení č. US-3/2018
V souladu s §84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích
I.

Návrh byl přijat.
IV.

VOLÍ

Předsedu kontrolního výbor Pavla Roupce.
VOLÍ

Hlasování. Pro – 6, proti – 0, zdržel se 1

Neuvolněnou starostku obce Mgr. Danu

(Roupec)

Durdovou

Návrh byl přijat.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1
(Durdová)
II.

V.

VOLÍ

Členy kontrolního výboru Pavla Bílého a Jana
VOLÍ

Řeřuchy.

Neuvolněného místostarostu Pavla Ondráka

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdrželi se – 2

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1

(Bílý, Řeřucha)

(Ondrák)
Návrh byl přijat.
Leden 2019
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podle aktuálního prováděcího nařízení vlády za

Návrh
byl přijat.
Usnesení
č. US-5/2018

výkon funkce členům zastupitelstva od 1. 11.
I.

2018.

SCHVALUJE

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, a

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0

to ve výši 65 % zákonných odměn v souladu s

Návrh byl přijat.

§ 71 - 73 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lažany č. j. 5/2018 ze dne 29. 11. 2018
Přítomni: Dana Durdová, Pavel Ondrák, Michaela Černá, Karel Linha, Jan Řeřucha, Pavel Bílý
Nepřítomen (omluven): Pavel Roupec
o odstoupení od smlouvy o dílo a částečném

Usnesení ZO č. j. 5/2018/1

vrácení vyplacených záloh za dílo.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

BERE NA VĚDOMÍ

II.

Zprávu místostarosty Pavla Ondráka o
postupu prací na výstavbě chodníků a

Návrh byl přijat.

Usnesení ZO č. j. 5/2018/3

krátkém termínu pro dokončení díla.
III.

SCHVALUJE

Změny

oproti

v návaznosti

I.

původnímu

na

vzniklé

projektu

Povinnost členů zastupitelstva předem

požadavky

schválit nákup zboží, materiálu a služeb od
ceny 20 tisíc Kč bez DPH ZO a podpisem

obyvatel.
IV.

člena kontrolního výboru.

POVĚŘUJE

Starostku

SCHVALUJE

Danu

Durdovou

uzavřením

II.

SCHVALUJE

smlouvy o úvěru u Čs. spořitelny ve výši 1

Nákup nové verze PC programu KEO4 pro

mil. Kč s dobou splácení 5 let pro

obecní úřady a vedení účetnictví.

dofinancování díla.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Usnesení ZO č. j. 5/20189/4

Usnesení ZO č. j. 5/2018/2
I.
I.
Stav

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám

BERE NA VĚDOMÍ
realizace

projektu

na

výstavbu

společenského domu.
II.

POVĚŘUJE

Místostarostu Pavla Ondráka vyvoláním
jednání s projektantem Radkem Jelečkem
Dolnolažanské listy

SCHVALUJE

obecních bytů se stávajícími nájemníky –
prodloužení do 31. 12. 2019 s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
II.

POVĚŘUJE

Starostku Danu Durdovou podpisem dodatků
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k nájemním

smlouvám

se

stávajícími

nájemníky.

II.

SCHVALUJE

Nákup a úhradu novoročního ohňostroje

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.

(4 032,- Kč)
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ZO č. j. 5/2018/5

Usnesení ZO č. j. 5/2018/6
I.

SCHVALUJE
BERE NA VĚDOMÍ

Prodej nepotřebného majetku (mobilní

I.

telefon zn. Samsung 2 ks) nejvyšší

Oznámení města Moravské Budějovice o

nabídce.

odprodeji pouličního vánočního osvětlení.
POVĚŘUJE

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Návrh byl přijat.

Místostarosty Pavla Ondráka jednáním o
odkupu, ceně a technickém způsobu

Usnesení ZO č. j. 5/2018/6
I.

připojení na sloupy veřejného osvětlení
v obci.

BERE NA VĚDOMÍ

Plán kulturních a sportovních akcí v roce

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

2018.

Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Obce Dolní Lažany č. 6/2018 ze dne 19. 12. 2018
Přítomni: Dana Durdová, Pavel Ondrák, Michaela Černá, Karel Linha, Jan Řeřucha, Pavel Bílý, Pavel
Roupec
Smlouvy o úvěru č. 0495042199.

Usnesení ZO č. 6/2018/4

III.
I.

Proplacení 3. faktury firmě Eurovia ve výši

SCHVALUJE

Pořizování

audionahrávek

SCHVALUJE

při

konání

veřejných schůzí Zastupitelstva obce
Hlasování - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Usnesení ZO č. 6/2018/5

1 282 288,28 Kč.
Hlasování - pro: 7 proti: 0, zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
IV.

SCHVALUJE

Objednávku technického dozoru na akci
„III/36068 a III/36078 Dolní Lažany

I.

SCHVALUJE

Průtah“ u firmy VIA ALTA a.s.

Uzavření úvěrové smlouvy č. 0495042199

V.

u Čs. spořitelny ve výši 1 milion Kč s dobu

Starostku

splácení 5 let.

objednávky

II.

POVĚŘUJE

Starostku Danu Durdovou podpisem
Leden 2019

POVĚŘUJE
Danu

Durdovou

podpisem

Hlasování - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
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VI.

Rozpočtové opatření č. 08/2018

NAVRHUJE

Snížení částky za autorský dozor Ing.
minimálně

Berounovi

na

polovinu

Hlasování - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

z důvodu neexistence předchozí dohody

II.

(původně 8 350,- Kč s DPH).

Rozpočet obce Dolní Lažany na rok

VII.

POVĚŘUJE

SCHVALUJE

2019

Místostarosty Pavla Ondráka jednáním o

Hlasování - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

ceně.

Návrh byl přijat.

Hlasování - pro: 5, proti: 2 (Ondrák,

III.

Roupec - neproplácet), zdržel se: 0

Ukončení

Návrh byl přijat.

kanceláří Radek Jeleček

VIII.

SCHVALUJE

IV.

NAVRHUJE
spolupráce

s Projekční

POVĚŘUJE

Uzavření smlouvy o nákupu pouličního

Starostku Danu Durdovou podpisem

vánočního osvětlení (1 800,- Kč/ks s DPH)

smlouvy o odstoupení od smlouvy o

s městem MB

dílo

částečné

kompenzaci

vyplacených záloh (35 000,-Kč)

POVĚŘUJE

IX.

a

Podpisem smlouvy a zajištěním instalace

Hlasování - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

místostarostu Pavla Ondráka.

Návrh byl přijat.

Hlasování - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
BERE NA VĚDOMÍ

X.






Usnesení ZO č. 6/2018/7
I.

SCHVALUJE

sloupů

Uzavření smlouvy o zimní údržbě

firmou Cetin – v době příznivého

obecních komunikací III. tříd s panem

počasí.

Vladimírem Kotačkou.

Firma Eurovia provedu opravu místní

II.

komunikace k rybníku a polní cesty

Starostku Danu Durdovou podpisem

vedoucí od III/36068 směrem k bývalé

této smlouvy.

Odstranění

nevyužívaných

POVĚŘUJE

skládce po první rozcestí účelových

Hlasování - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

komunikací z asfaltového recyklátu,

Návrh byl přijat.

který dodá zhotovitel (realizace do 31

III.

7. 2019).

Ukončení spolupráce s firmou ESKO

Firma

Eurovia

se

zavázala

SCHVALUJE

T, která provádí svoz bioodpadu

k součinnosti na vyřízení povolení

z důvodu snížení nákladů.

k zatrubnění místní vodoteče.

IV.

Usnesení ZO č. j. 6/2018/6
I.

SCHVALUJE

Dolnolažanské listy

POVĚŘUJE

Starostku Danu Durdovou podpisem
dohody

o

likvidaci

bio

odpadu

s Kompostárnou farmy Doležal.
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Hlasování - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení ZO č. j. 6/2018/9

Návrh byl přijat.

I.

RUŠÍ ROZHODNUTÍ

I.

Usnesení ZO č. j. 6/2018/8

Usnesení ze dne 23. 4. 2018 o podpisu
smlouvy o darovací smlouvě budoucí –

SCHVALUJE

Odprodej a nákup pozemků za 20,- Kč/ m ,

silnice směr Horní Lažany s Krajem

směnu pozemků a pronájem obecních

Vysočina.

2

pozemků:

Hlasování - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1



Prodej obecního pozemku p. č. 551

(Roupec)

(ostatní plocha) 90 m2, LV 69 paní

Návrh byl přijat





Věře Krutišové z Třebíče

II.

Směna části pozemku obce Dolní

Podpis

Lažany p. č. 483/9, o výměře 8 m2

smlouvě (Kraj Vysočina jako vlastník

s pozemkem paní Boženy Bílé st. p. č.

silnice

35, z níž se odděluje p. č. 553

a příslušenství a pozemků touto silnicí

o výměře 18 m2. Z p. č. 483/9, která je

zastavěných par. č. 483/8 – ost. plocha,

ve vlastnictví obce byla oddělena sl. p.

silnice o výměře 1 539 m2 a par. č. 499 –

č. 108 o výměře 17 m2, na níž má paní

ost. plocha, silnice o výměře 30 066 m2

Bílá jinou stavbu – bude sepsána

v k. ú. a obci Dolní Lažany převede tyto

nájemní smlouva.

bezplatně

Směna části pozemku obce Dolní

Vysočina před předáním silnici opraví.

Lažany p. č. 483/3 o výměře 13 m2

Další údržba po přijetí daru jde za obcí.

(sloučení do p. č. 29 ve vlastnictví

Hlasování - pro: 0, proti: 6, zdržel se: 1

manželů

(Roupec)

Koudelkových),

s částí

pozemku manželů Lenky a Rostislava

smlouvy

o

III/36078,

do

budoucí

darovací

včetně

vlastnictví

součástí

obce).

Kraj

Návrh nebyl přijat.

Koudelkových p. č. 61 o výměře

Předpokládaný termín

21 m2, který se slučuje do p. č. 483/3

veřejné schůze

ve vlastnictví obce.
II.

SCHVALUJE

Zastupitelstva obce Dolní Lažany

POVĚŘUJE

21. ledna 2019

Starostku Danu Durdovou podpisem smluv
o prodeji, odkupu či směně pozemku poté,
co tento záměr bude řádně a v zákonem
stanové lhůtě 15 dnů zveřejněn. Současně
i

podpisem

nájemní

smlouvy

s paní

Boženou Bílou, Dolní Lažany č. p 47.
Hlasování - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

OBEC DOLNÍ LAŽANY
OZNAMUJE, ŽE POPLATKY ZA
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
SE V ROCE 2019 NEMĚNÍ.

500 Kč / osobu / rok

Návrh byl přijat.
Leden 2019
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INFORMACE Z OBCE
VÝSTAVBA CHODNÍKŮ

pomyslné

Investor - Kraj Vysočina, prostřednictvím

a

firmy Eurovia CS a.s., zahájil na konci

vozovkou

vodovodního
je

Stav

řádu
za

kanalizace

pod

opravenou

dobou

životnosti.

komunikace

V případě nutnosti oprav pod komunikací

III/36068 a III/36078 v ceně 13 984 003,-

jdou všechny náklady spojené se zásahem

Kč, která byla

do opraveného povrchu na vrub obce.

srpna

veřejné

mince.

opravu

částečně financována

z evropských dotací.

Stavba

probíhala

Současně s rekonstrukcí silnice započala

etapách

i výstavba chodníků, kdy investorem je

a vyžádala si dopravní omezení, která jsou

obec Dolní Lažany a cena díla byla

vždy nepříjemná. Nezbylo nic jiného, než

uzavřena na 3 493 775,- Kč. K dnešnímu

se obrnit trpělivostí, a to se vám, vážení

dni vystavila firma Eurovia účet na

spoluobčané,

listopadu

1 522 622 Kč, který byl obcí uhrazen

proběhla kolaudace díla a silnice byla

a další platba ve výši 1 282 228,28 Kč

předána

Rekonstrukce

musí být částečně proplacena z úvěru (1

bezesporu vylepšila vzhled obce, ale je

milion korun se splatností na 5 let), o který

potřeba si uvědomit i druhou stranu

obec požádala, aby nevyčerpala všechny

do

ve

podařilo.
užívání.

dvou

30.

obecní peníze. Akce, která se dotýká všech
obyvatel, s sebou přinesla i situace plné
emocí a prověřuje soudržnost naší obce.
Stavbu jsme převzali v plném proudu,
a mrzí nás, že některé připomínky obyvatel
nebyly řešeny včas. Předešlo by se tak
mnohým komplikacím, které při výstavbě
nastaly.
Dolnolažanské listy

Během

realizace

díla

došlo
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k drobným úpravám, oproti původnímu

Kalendovými a na dodláždění vjezdu u

projektu ve snaze zajistit občanům co

domu Bílých. Jedná se o hlavní křižovatku

největší komfort a bezpečnost. Prozatím

obce, kterou projede každý a bylo by

jsme zrušili výstavbu chodníků od OÚ

smutné, aby tato část nevypadala upraveně.

směrem na Popovice, ale rádi bychom

Na jaře bychom rádi nechali silnici kolem

dostavěli i tuto část. Možná někdo z Vás

Valenových

namítne, proč se stavěly chodníky směrem

obrubou, aby komunikace byla esteticky

na Šebkovice, zejména s ohledem na

ukončena. Možná se to nepodařilo vždy,

zasahující sloup elektrického vedení, který

ale snahou bylo najít akceptovatelné

neumožňuje plynulou chůzi po chodníku.

řešení, které by bylo ku prospěchu věci.

Situaci

v těchto

místech

komplikuje

ukončit

směrem

k otočce

Mnohokrát tímto děkujeme všem, kteří se

autobusová zastávka vyžadující bezpečný

zúčastnili

nástupní ostrůvek a vjezdy k přilehlým

a pomohli nalézt optimální řešení.

domům

byly

rozestavěné

diskuzí

před

Zhotovitel nestihl dokončit dílo ve

nástupem nového ZO do funkcí. Chybu

stanoveném termínu (30. 11. 2018) a práce

vidíme zejména v projektové dokumentaci,

na výstavbě chodníků byly v polovině

kde nebyl brán ohled na konkrétní situace a

prosince přerušeny. Jako důvod firma

potřeby občanů či jejich vlastnická práva.

uvádí pozdní překládku kabelu, kterou

Tam, kde chodníky již byly realizovány, se

prováděla firma Cetin a brzký nástup zimy.

nemyslelo na řešení odtoků dešťové vody

Pracovníci firmy Eurovia se do obce vrátí

z domovních

hrozilo

s příchodem lepšího počasí. Na základě

nebezpečí, že v zimě mohou chodníky

dodatku ke Smlouvě o dílo by měla být

namrzat. Podařila se dohoda s pracovníky

stavba zkolaudována a předána do užívání

zhotovitele a dešťová voda bude svedena

do 31. 5. 2019.

okapů,

ještě

konstruktivních

takže

přímo do kanalizace. Dohodli jsme se i na
dostavbě

chodníku

a

vjezdu

před

Zhotovitel díla Eurovia CS a. s. se
s obcí Dolní Lažany dohodl, že jako
kompenzaci

za

nedodržení

termínu

provede opravu cesty k rybníku Zámeček
a polní cesty vedoucí od silnice III/36068
směrem k bývalé skládce po první rozcestí
účelových

komunikací

z asfaltového

recyklátu, který dodá obci zhotovitel
bezúplatně. Dále se zavázal k součinnosti
při vyřizování povolení na zatrubnění
Leden 2019
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místní

vodoteče,

následném

zavezení

zhotovitelem, kde například chybí klauzule

rokliny a terénních úpravách. Vše bude

o zádržném ve výši 5 – 10 %, které by

realizováno v roce 2019. Problém vidíme

investorovi dávalo větší možnosti, pokud

především ve smlouvě sepsané mezi obcí a

by se objevily nedostatky na díle.
(Pavel Ondrák)

NOVÝ CHODNÍK S OSVĚTLENÍM
Zastupitelé obce se s obyvateli shodli na

malého rozsahu na zhotovitele. Odhad

vybudování chodníku, který by spojoval

nákladů je cca 220 tisíc Kč, o termínu

náves se silnicí III/36078 se dvěma sloupy

dokončení vás budeme informovat.

veřejného osvětlení (mezi Linhovými a
zahradou pana Pokorného). Záměrem ZO
je tuto investiční akci spolufinancovat
z dotačního programu Kraje Vysočina Pro
obnovu

venkova.

V lednu

proběhne

pracovní setkání s projektantem. Po úpravě
projektu

a zadávací

dokumentace se

přistoupí

k vyhlášení

veřejné

zakázky

REVIZE ÚZEMNÍHO PLÁNU
Každé čtyři roky probíhá revize územního

Nový územní plán bude v platnosti od

plánu. Roli výkonného pořizovatele plánu

21. ledna 2019.

nám

plní

Městský

úřad

Moravské

Budějovice, odbor územního plánování.
Místostarosta Pavel Ondrák zpracoval,
podle slov J. Kunsta velmi pečlivě, změny,
které v obci nastaly. Závazná prováděcí
vyhláška je vyvěšena na úřední desce OÚ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
ZO 23. 4. 2018 projednalo a vyslovilo

vlastnictví Kraje Vysočina, a rozhodlo se

souhlas s převzetím pozemků, toho času ve

uzavřít

Dolnolažanské listy

smlouvu

o

budoucí

smlouvě
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darovací.

Předmětem

daru

je

silnice

ZO se 19. 12. 2018 usneslo na revokaci
(zneplatnění) výše zmíněného usnesení.
Znovu hlasovalo o podpisu smlouvy o
budoucí smlouvě darovací. Usnesením č. j.
6/2018/9 ZO neschválilo její podpis.
Důvodem byla zejména obava z finanční
náročnosti na celoroční údržbu pozemní
komunikace,

navíc

obec

nedisponuje

příslušnou technikou.

parcela č. 499 (LV 96)

III/36078 v rozsahu km 5,430 – 8,167, par.
č. 438/8 o výměře 1 539 m2 a přilehlé
pozemky par. č. 499 o výměře 30 066 m2
v katastrálním území obce Dolní Lažany
LV 96.
Obec Dolní Lažany si jako podmínku pro
převod silnice do vlastnictví stanovila
parcela č. 483/8 (LV 96)

opravu této komunikace.

NAROVNÁNÍ POZEMKŮ
V uplynulých

letech

k převodu

Boženy Bílé st. p. č. 35 (růžová),

katastrálních map do digitální podoby.

z níž se odděluje p. č. 553 o výměře

Zpřesněním

18 m2.

map

došlo

se

zjistily

drobné

odchylky mezi skutečností a hranicemi

2. Obec mění p. č. 483/3 o výměře 13

pozemků v katastrálních mapách, což vede

m2

k novým výměrám pozemků. Týká se to

manželů Koudelkových p. č. 61

i několika našich spoluobčanů, jejichž

o

pozemky sousedí s obecními parcelami, a

21

ti vstoupili do jednání s obcí o narovnání.

(zelená),

1. Obec mění

(růžová)

s částí

pozemku

výměře

který

m2
se

p. č. 483/9, (hnědá)

slučuje do

o výměře 8 m2

p. č. 483/3 ve vlastnictví obce.

s pozemkem paní

3. Obec prodává p. č. 551 o 90 m2,
paní Věře Krutišové z Třebíče.

Leden 2019
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2018

odevzdán.

Usnesením

OBECNÍ ANKETA

19.

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstva č. j. 6/2018/3 obec Dolní

Zastupitelstvo obce vypisuje anketu ve

Lažany od Smlouvy o dílo s Projekční

věci

kanceláří Radka Jelečka odstoupila.

Výstavby

domu

na

podporu

společenského života v obci. Přemýšlejte
a rozhodujte s námi!

11.

V případě

nedodržení

podmínek

dotace přijatých na demolici je obec
povinna vrátit 50 % získané dotace (tj. cca

Obec

Dolní

Lažany

zakoupila

315 500,- Kč) a příslušný finanční úřad

v roce 2016 brownfield (rodinný dům č. p.

doměří penále z prodlení.

18 s částí pozemku) za 245 000,- Kč jako

Nabízí se několik variant řešení:

investici k dalšímu rozvoji naší vesnice.
Nechala

dům

zbourat

1) Můžeme začít realizovat původní

v celkových

záměr bývalého zastupitelstva, ale

nákladech 815 300,- Kč, přičemž na

už teď víme, že příprava nové

demoliční práce čerpala státní dotaci ve

projektové dokumentace, vyřízení

výši 632 952,- Kč. Získáním dotace se

stavebního povolení a výběrové

obec Dolní Lažany zavazuje realizovat

řízení na zhotovitele bude trvat

výstavbu domu na podporu společenského

několik měsíců. Stavba přitom musí

života, kde by byla knihovna, kulturní

být dokončena do 36 měsíců od

místnost, sklad, sociální zařízení a do

ukončení

budoucna se

nemuseli vracet dotaci.

počítalo

i

s nadstavbou

několika bytů, a to do 3 let od ukončení
dotované

akce

(demolice).

Celkové

demolice,

2) Můžeme

nechat

dlouhodobou

abychom
zpracovat

architektonickou

náklady na výstavbu byly odhadnuty na

studii, která získaný prostor propojí

9 milionů Kč. Bývalé Zastupitelstvo obce

do větší návsi s dětským hřištěm,

se usneslo, že zadá přípravu projektové

lavičkami … a stavba menšího

dokumentace panu Jelečkovi z Popovic za

rozsahu

cenu 153 000,- Kč s termínem odevzdání

dřevostavba) by byla realizována

30. 10. 2017. V návaznosti na požadavek

postupně. Termín realizace je opět

souseda o vybudování protihlukového

36

opatření byla Dodatkem ke smlouvě cena

v jednání s MMR, v jakém rozsahu

projektu navýšena o 21 600,- Kč a termín

bude výstavba akceptována jako

odevzdání stanoven na 6. 11. 2017. Na

splnění dotačního záměru (první

zálohách

bylo

písemný dotaz nevypadal nadějně).

vyplaceno114 000,- Kč, projekt nebyl do

Dotace na novou výstavbu pro

za

Dolnolažanské listy

projekt

(třeba

měsíců,

takže

i

částečně

jsme

nyní
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letošní rok nejsou MMR vypsány

dotaci za stejných podmínek jako

(pouze

v bodu č. 3 a místo nabídnout jako

na

obnovu

stávajících

obecních objektů), takže vše by

stavební

muselo být hrazeno z vlastních

rodinného domu.

zdrojů. Pokud nestihneme termín,
dotaci,

stejně

jak

v předchozí

variantě, vracíme.
3) Můžeme

co

nejdříve

parcelu

pro

výstavbu

Nyní stojíme před rozhodnutím, kterou
alternativu zvolit a rádi bychom Vás,
vážení spoluobčané, vyzvali a poprosili

projekt

o součinnost. Jestli Vám není lhostejný

ukončit, vrátit 50 % dotace na

vzhled a osud naší obce, na odpovědní

demolici a vyčíslené penále. Z

lístek, prosím, vyznačte Váš názor,

obecních

který nás zajímá. Anketa je anonymní a

peněz

vytvořit

jednoduchý prostor pro relaxaci a

k jejímu

odpočinek s vyžitím i pro děti.

i někoho z vás.

4) Můžeme projekt ukončit, vrátit

Pro

vyhodnocení

relevantní

přizveme

výsledek

ankety

potřebujeme znát také Váš názor! 

Leden 2019
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ADVENTNÍ ČAS

sněhových vloček z papíru, ale i spokojené

HVĚZDIČKY A PERNÍČKY

děti a usměvavé maminky.

Jestli existuje něco, co všechny děti

Všechny vločky – ty překrásné, ale

bez ohledu na věk nejvíc ocení, pak je to

i ty milé nebo krásní sněhuláci byly

čas, který jim věnujete a vaše plná

použity při výzdobě sálu na Mikulášské

pozornost. Ideálním prostředkem, jak spolu

dárkobraní.

trávit

čas

a

věnovat

si

vzájemnou

Vůně

pečených

perníčků

pozornost, je společné tvoření.

upozorňovala všechny, že se blíží doba

Předvánoční čas je ideální jak na vytvoření

Mikuláše

takových chvilek, tak skvělá příležitost, jak

pohádková ježibaba by neodolala a

si něco milého vytvořit.

chtěla by si vykrojit nějaký ten perníček

Vyrábění vloček z papíru s dětmi byla

stejně jako děti, které pod vedením

první zábavná volnočasová aktivita, kterou

zkušených

jsme uspořádali. Na pomoc přišly i

pustily

maminky a výsledkem byla nejen hromada

vykrajování.

VÁNOČNÍ DEKORACE

Začátek

a

do

této

Vánoc.

Nejspíš

„perníkářek“

se

vyvalování

adventní

ani

s chutí
těsta

doby

a

patřil

Vánocům předchází čtyři adventní

floristickému tvoření. Nevšedně pojatý

neděle, které nám dávají jasný signál, že

podvečer v režii zkušené floristky přilákal

sváteční čas je tady! Právě Vánoce jsou

zájemce

k výrobě

časem, kdy jsou naše domovy o to více

dekorace

na

načančané a nazdobené. Jehličí, vločky,

představila nové způsoby aranží a zajistila

hvězdičky, zvonky, baňky a spousta

veškerý materiál. Každý účastník si zdobil

světýlek k té pravé atmosféře patří.

dekoraci podle svých nápadů a představ

Dolnolažanské listy

míru.
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Ing.

adventní
Trojanová
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výběrem

z nejrůznějších

přírodnin,

vánočních ozdob a jiných drobností. Vámi

příjemným doplňkem Vašeho domova pro
vytvoření sváteční atmosféry.

vyrobená vánoční dekorace je určitě

PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRA

pozdravit i zastupitelé obce v čele se

DOPUTOVALA I DO NAŠÍ OBCE

starostkou

Rozsvěcování

stromu

spoluobčanům klidný advent. Po hudebním

neodmyslitelně patří k vánočnímu období.

vystoupení Jirky Foumy s dětmi všichni

Když se v podvečer první adventní neděle

společně

rozsvítil vánoční stromeček na návsi, bylo

k betlému, aby rozsvítili první svíčku na

jasné, že Vánoce 2018 začínají! Slavnostní

adventním věnci. Pro ty, kteří přišli přivítat

příležitost si nenechali ujít obyvatelé

začínající svátky, bylo připraveno malé

Lažan, kteří zaplnili náves. Všechny přišli

občerstvení a sousedské posezení v přísálí.

Leden 2019

vánočního

obce,

prošli

která

osvětlenou

popřála

uličkou
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očekával je Mikuláš doprovázený andělem.

TO VÁM BYLO PEKLO…
V sobotu 8. prosince se konalo
Mikulášské

dárkobraní

s čertovskou

stezkou. Tentokrát jsme oproti předešlým
rokům

pojali

Mikulášskou

A na hodné děti, jak jinak, čekaly dárky.
Program pokračoval v OÚ, kam všechny
zájemce převezlo koňské spřežení.

besídku

netradičně.
Vše začalo již dopoledne u rybníku
Zámeček, kde byla pro děti připravena
dobrodružná čertovská stezka. Na ní děti
za asistence čertíků plnily úkoly a sbíraly
Po společném obědě měly děti možnost
vyzkoušet si čertí dráhu a první tři
nejrychlejší získaly plyšáky.
Děti si mohly nazdobit perníčky, řešit

razítka, která je opravňovala ke vstupu do

úkoly a rébusy připravené samotným

nebe, kde končilo celé jejich putování a

Mikulášem a také napsat dopis Ježíškovi.
Na

závěr

všichni

společně

vypustili

lampionky štěstí s dopisem pro Ježíška

Dolnolažanské listy
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koled se vydal lampionový průvod obcí

PRŮVOD OVCÍ
V sobotu 22. prosince připravila
Místní

lidová

spoluobčanům
odpoledne.

knihovna
program

Za

doprovodu

na

k betlému, kde na všechny účastníky čekal

svým

svařáček okořeněný krásným vystoupením

pozdní

místních dětí, které si připravily pod

klasických

vedením slečny Marušky Linhové.

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ
Určitě

nelitoval

nikdo,

kdo

si

v neděli

dopoledne

nazul brusle a rozjel
se po ledové ploše
zimního

stadionu

v Mor. Budějovicích.

Blahopřejeme našim
občanům, kteří

Božena Durdová

75

v prosinci oslavili

Bohumil Malý

75

významné životní

Vladimír Veleba

75

jubileum

Jaromír Štěpáník

70

Leden 2019
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍCH LAŽANECH

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce

S hospodařením sboru seznámil všechny

je podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb.,

přítomné Jan Válek a za revizní komisi

o požární ochraně, povinna zřídit každá

vystoupil Ladislav Papoušek.

obec. V mnoha zemích dobrovolné sbory

SDH Dolní Lažany budou na výroční valné

doplňují

hromadě

činnost

profesionálních

24.

okrsku

v

Moravských

hasičských sborů. V Česku příspěvkové

Budějovicích zastupovat Jan a Stanislav

profesionální

Kalendovi

sbory

tvoří

spolu

a

okresní

konference

s dobrovolníky Hasičský záchranný sbor

v Moravských Budějovicích se zúčastní

České republiky. Hasičské sbory jsou

František Durda a Marek Krotký.

i

hlediska

Schválen byl i plán práce na příští rok.

společenského života v obci A není tomu

Kromě každoročních událostí a běžné

jinak ani u nás v Dolních Lažanech.

práce u sboru nás čeká tento rok příprava

spolkem

významným

z

oslav

70.

výročí

založení

Sboru

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

dobrovolných hasičů v Dolních Lažanech,

Výroční

která je plánována na červen.

valnou

hromadu

konanou

7. prosince 2018 zahájil starosta SDH

Závěr valné hromady patřil vystoupení

František

Durda

přítomné,

zejména

přivítal

všechny

delegátů, kteří hodnotili práci lažanského

pozvané

delegáty

sboru. Místostarosta obce nabídl aktivní

z SDH Šašovice, Vícenice, Zvěrkovice a

spolupráci a přislíbil podporu místním

Vranín

Pavla

hasičům. Nechyběla přání klidných Vánoc,

ticha byla uctěna

zdraví a pohody v novém roce. Diskuze se

památka zesnulých hasičů a následovala

pak nesla v příjemném pracovním duchu

volba návrhové a mandátové komise.

a nechybělo ani občerstvení, které členové

Jednohlasně byli zvoleni členové Marek

připravili.

Ondráka.

a

a

místostarostu
Minutou

obce

(Filip Durda)

Krotký a Vlastimil Máca. Zprávu o
činnosti přednesl František Durda. Členové
sboru jsou prakticky přítomni u každé
společenské akce v obci. Dětem a rodičům
se líbil dětský karneval s programem, který
letos připravili, ale poděkování patří všem,
kdo obětují svůj volný čas práci pro
ostatní.
Dolnolažanské listy
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po
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ NA MĚSÍC LEDEN A ÚNOR 2019

TERMÍN

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

Novoroční ohňostroj

u rybníku Zámeček

Výšlap na Mařenku

sraz v Bítovánkách u hospody

od 1030 hodin

Zabíjačkové hody

přísálí OÚ

25. 1. 2019

Horácké divadlo v Jihlavě:

v 1645 hodin

představení „Splašené nůžky“

odjezd autobusu ze zastávky

v 2000 hodin

Ples obce a SDH

sál Obecního úřadu

9. 2. 2019

Turnaj ve stolním tenise

od 1300 hodin

Turnaj v šipkách

sál Obecního úřadu

Setkání seniorů

sál Obecního úřadu

1.1.2019
v 1700 hodin
5. 1. 2019
v 930 hodin
19. 1. 2019

2. 2. 2019

16. 2. 2019
v 1600 hodin

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME

2. 3. 2019
Dětský maškarní karneval

sál Obecního úřadu

v 1700 hodin

Ochutnávka vín s cimbálovkou

sál Obecního úřadu

upřesníme

Vycházka s trekovými holemi

dle dohody

na Hraběnčin kopec

v 1400 hodin
9. 3. 2019

Leden 2019
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V obci Dolní Lažany proběhne v sobotu 12. 1. 2019.

¨

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ

Zima je v plném proudu, nejlepší čas na
přečtení pěkné knihy. Zveme všechny
milovníky knih do naší obecní knihovny.
Nechte se inspirovat řadou novinek, a
pokud máte rádi knihy a jste nebo chcete-li
být Vy nebo Vaše děti čtenáři, přijďte!

Půjčování knih v roce 2019

Knihovna i knihovníci se na Vás těší!

Půjčovní doba: 1700 – 1800 hodin.
 19. ledna 2019

Několik nejnovějších titulů:

 9. února 2019
 2. března 2019
 23. března 2019

OBECNÍ FACEBOOK
Vzhledem k tomu, že sociální sítě představují v současnosti nejrychlejší informační kanál,
mají občané Dolních Lažan od 15. 1. 2019 k dispozici oficiální facebookový profil obce
dostupný na adrese www. dolnilazany.cz
Budou zde zveřejňovány zejména informace z oblasti kulturního a sportovního života
a důležitá upozornění týkající se běžného života občanů. Tím chceme dosáhnout lepší
informovanosti o aktuálním dění v obci. Věříme, že Vám tato nová služba přijde vhod
a těšíme se na Vaše názory a příspěvky.
Dolnolažanské listy
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NÁMĚTY NA AKTIVITY PRO MALÉ I VELKÉ
Na tomto místě bychom Vám rádi nabídli

pravidelná,

ale

můžeme

několik možností, jak kvalitně trávit volný

předem domlouvat.

se

společně

čas a nemuset nikam daleko autem. Čas
ušetřený cestou mohou děti a rodiče
věnovat popovídání se svými kamarády
a sousedy, které tak budou mít možnost víc
poznat nebo jim porozumět.
1. Maminky s malými dětmi
Mohly by se scházet (třeba i nepravidelně),
aby si nejprve společně zacvičily, po
cvičení by děti mohly tvořit k námětu lekce
nebo si hrát s cvičebními pomůckami.
Maminky by měly prostor na kávu
s domácími

sušenkami

a

sdílení

na

společné

rodičovských radostí a starostí.
Organizace

by

záležela

domluvě a hlavně zájmu maminek s dětmi.

3. Vycházky s trekovými holemi
Spojení přírody, pohybu a pohodového
kolektivu aktivních lidí zaručují procházky
s vycházkovými holemi. Výlety po okolí
by trvaly cca 2 hodiny.

2. Větší děti
Pro větší děti bychom mohli organizovat
workshopy

s různými

pracovními

činnostmi a náměty. Témata by si mohly
děti vybírat samy, podle vlastních zájmů.
Kromě toho bychom mohli organizovat
i výlety do okolí, bojovky, hledání pokladů
atd. Vše bude záležet jen na vaší aktivitě

Další náměty nebo připomínky k aktivitám
si rádi poslechneme nebo přečteme na emailu obce (obec.dolnilazany@email.cz)

a zájmu, děti. Taková setkání nemusí být
Leden 2019
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Tisíc kuliček aneb jak si více vážit života...
Před několika týdny jsem si k ranním

přibližně 2 900 nedělí. A zbylo mi jich jen
1 000.

novinám uvařil kávu a posadil se, že si

Šel jsem kvůli tomu do hračkářství

poslechnu rádio. Jak jsem ladil různé stanice,

a koupil jsem 1 000 malých plastových

upoutal náhle mou pozornost sametový hlas

kuliček. Nasypal jsem je všechny do průhledné

nějakého staršího muže. Vyprávěl něco o tisíci

nádoby. A pak jsem každou neděli vytahoval

kuliček, To mě zaujalo, zesílil jsem zvuk

a zahazoval jednu kuličku. Všiml jsem si, že

a opřel se v křesle.

když jsem to udělal, když jsem viděl, jak se

„Dobře“, říkal ten stařík, „klidně se
vsadím, že jste v práci hodně vytíženi, Včera,

počet kuliček zmenšuje, začal jsem věnovat víc
pozornosti skutečným hodnotám v životě.

dneska, zítra. A třeba vám za to i dost platí.

Není silnějšího prostředku, než vidět,

Jenže za ty peníze si kupují váš život. Jen se

jak se zmenšuje počet dní, které ti byly

zamyslete, je to čas, který netrávíte s těmi,

souzeny! A teď mi dovolte ještě poslední

které máte rádi, se svými blízkými. Za nic vám

myšlenku, o kterou bych se dnes s vámi rád

neuvěřím, že opravdu musíte pracovat celou tu

podělil, než půjdu obejmout milovanou ženu

dobu, abyste se uživili. Pracujete proto, abyste

a půjdu s ní na procházku.

uspokojili svá přání. Musíte ale vědět, že je to
uzavřený kruh – čím víc peněz, tím více toho

Dneska ráno jsem z té nádoby vyndal
poslední kuličku …

budete chtít a tím více budete pracovat, abyste
měli ještě více.

A proto každý následující den je pro
mě dar. Přijímám ho s vděčností a svým

Je třeba dokázat se sám sebe v jisté

blízkým a milovaným lidem dávám teplo

chvíli zeptat: „Opravdu potřebuji tu či onu věc

a radost. Víte, myslím si, že to je jediný možný

tak nutně?“ A říci si, zda jste kvůli tomu

způsob prožití života. Ničeho nelituji. Rád

ochotni promeškat první taneční vystoupení

jsem si s vámi popovídal, ale teď už musím

své dcery nebo synův sportovní závod.

spěchat k rodině. Věřím, že se ještě uvidíme.“

Dovolte mi povyprávět vám o něčem, co mi

Zamyslel jsem se. Měl jsem skutečně

reálně pomohlo pamatovat si a zachovat to

o čem přemýšlet. Plánoval jsem dneska

hlavní v mém životě.

zaskočit do práce ne na moc dlouho, bylo třeba

Podívejte, já jsem si jednoho krásného

dělat na jednom projektu. Pak jsem si chtěl

dne sedl a trochu jsem počítal. Člověk žije

s přáteli zajít do klubu. Místo toho jsem šel

v průměru 75 let. Vím, někdo žije méně, jiný

nahoru a probudil ženu něžným polibkem.

delší dobu Ale průměr je 75 let. Když 75

„Vstávej, drahoušku, pojedeme si s dětmi

vynásobím 52 (to je počet nedělí v roce),

udělat piknik: “Co se stalo zlato?“

dostanu 3 900 – tolik nedělí v životě máme.

„Nic zvláštního, jen jsem si říkal, že jsme už

Když jsem se nad tím zamyslel, bylo mi

dávno nebyli o víkendu spolu. A taky se

pětapadesát. Znamenalo to, že už jsem prožil

zastavit

v hračkářství.

plastové kuličky…“
Dolnolažanské listy
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PARKOVÁNÍ V OBCI
V souvislosti se stavbou chodníků

ztěžuje průjezd aut, práci při svozu odpadů

se objevil v obci (směr Horní Lažany)

či zimní údržbě komunikace.

nešvar parkování aut na chodnících nebo

Rozhodně zde nechceme citovat zákon

ve vjezdech do domů, čímž se chodníky

o provozu na pozemních komunikacích,

stávají neschůdnými. Chodníky mimo

který vymezuje kde a za jakých okolností

vjezdy nejsou ani na zátěž aut konstrukčně

lze vozidlo zaparkovat. Rádi bychom spíš

řešeny

apelovali

a

poškození.

časem

by

Dalším

došlo

k jejich

problémem

je

na

Vaši

ohleduplnost

a kultivovanost.

oboustranné parkování podél silnice, což

DOLNOLAŽANSKÝ ZPRAVODAJ
Dolnolažanský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí Dolní Lažany a určený pro
komunikaci obecního úřadu s občany.
Termíny vydání a uzávěrky
Výtisk

Číslo

Uzávěrka podkladů do:

Distribuce do:

leden

1/19

31. 12. 2018

15. 1. 2019

březen

2/19

28. 2. 2019

15. 3. 2019

květen

3/19

30. 4. 2019

15. 5. 2019

červenec

4/19

30. 6. 2019

15. 7. 2019

září

5/19

31. 8. 2019

16. 9. 2019

listopad

6/19

31. 10. 2019

15. 11. 2019

Přispívat do Dolnolažanských listů může kdokoli po dohodě s tvůrci zpravodaje. Příspěvky
zasílejte elektronicky, obrázky a texty v oddělených souborech, na e-mailovou adresu
obec.dolnilazany@email.cz . Větší děti si mohou vytvořit vlastní stránky jako součást
zpravodaje.
Leden 2019
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Distribuce:
Do všech poštovních schránek v Dolních Lažanech zdarma. Chalupářům se zpravodaj
nedodává, ale mohou si ho vyzvednout u paní Krotké v obchodě nebo na OÚ Dolní Lažany
v úředních hodinách. Zpravodaj bude k dispozici v elektronické podobě na stránkách obce
www.dolnilazany.cz
Vydává:
Obec Dolní Lažany, tel.: 602 563 153 nebo 608 621 840, email: obec.dolnilazany@email.cz

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým v novém roce pevné
zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Zastupitelstvo obce

POZVÁNKA
SDH Dolní Lažany pod záštitou OÚ zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
sobota 2. 3. 2019 v 1400 hodin
v prostorách budovy obecního úřadu
Připraveny budou soutěže, hudba, tancování,
ocenění masek, občerstvení a tombola.
Těšíme se na Vás!
Případné dary do tomboly můžete nosit na OÚ.
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