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ZÁPIS	ZE	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	OBCE	NÍŽKOV,	
konaného	dne	12.	1.	2023	od	19:00	hodin		

v	zasedací	místnosti	obce	na	adrese	Nížkov	18	
	

Zahájení	zasedání	zastupitelstva	

Zasedání	 Zastupitelstva	 obce	 Nížkov	 (dále	 jen	 „zastupitelstvo“)	 bylo	 zahájeno	
v	19:00	hodin	 starostou	 obce	 panem	 Mgr.	 Bohuslavem	 Musilem	 (dále	 jako	
„předsedající“).		

Předsedající	 schůze	 konstatoval,	 že	 přítomno	 je	 13	 členů	 zastupitelstva	
(z	celkového	 počtu	 všech	 15	 členů	 zastupitelstva),	 tzn.	 zastupitelstvo	 je	
usnášeníschopné.	Schvalovací	kvórum	činí	8	hlasů.	

	
Přítomní	zastupitelé:	

Mgr.	Bohuslav	Musil	 (starosta),	David	Toufar	 (místostarosta),	 Bohuslav	Brukner,	 Bo-
huslav	Eliáš,	Ing.	Jana	Fiksová,	Ing.	Zdeněk	Jeřábek,	Bc.	Zdeněk	Mokrý,	Petr	Němec,	Petr	
Novotný,	Jiří	Eduard	Špaček,	Miroslav	Štohanzl,	Kamil	Vejvoda,	Bc.	Pavel	Závodný	
	

Nepřítomný	zastupitel:		
Miroslav	Landa,	Petr	Šurnický	(omluveni)	

	
	
Program:		

1. Zahájení,	 stanovení	 zapisovatele	a	 schválení	ověřovatelů	 zápisu,	 schválení	pro-
gramu	zasedání	

2. Výměna	oken	a	dveří	obecní	byty	č.	p.	206-212	
3. Rozpočtové	opatření	
4. Dohoda	o	provedení	práce	se	zastupiteli	
5. Předávání	informací	zastupitelstvu	před	konáním	zasedání	zastupitelstva	
6. Informace,	diskuze,	různé,	závěr	

	
	
1.	Zahájení,	stanovení	zapisovatele	a	schválení	ověřovatelů	zápisu,	schválení	programu	
zasedání	
	

A.	Určení	zapisovatele	a	schválení	ověřovatelů	zápisu	
Zapisovatelem	pro	pořízení	zápisu	ze	zasedání	zastupitelstva	obce	Nížkov	byla	předse-
dajícím	určena	Ing.	Jana	Fiksová,	ověřovateli	zápisu	byli	určeni	Miroslav	Štohanzl	a	Pe-
tr	Novotný.	

	
B.	Schválení	programu	
Předsedající	seznámil	přítomné	s	návrhem	programu	v	souladu	s	pozvánkou	předanou	
členům	 zastupitelstva,	 do	 kterého	 byl	 na	 žádost	 finančního	 výboru	 obce	 přidán	
bod	č.	5.	K	návrhu	programu	nebyly	vzneseny	žádné	další	návrhy	na	doplnění.	
	
Předsedající	dal	hlasovat	o	návrhu	programu	+		přidaný	bod	viz.	výše.	
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Návrh	usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	Nížkov	schvaluje	zařazení	bodu	č.	5	Předávání	 informací	zastupi-
telstvu	před	konáním	zasedání	zastupitelstva	na	program	zasedání.	

	
Usnesení	č.	1/2023/Z1	bylo	schváleno.	

Návrh	usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	Nížkov	schvaluje	program	zasedání	zastupitelstva,	 jak	 je	uvedeno	
výše.	

	
Usnesení	č.	2/2023/Z1	bylo	schváleno.	

	
2. Výměna	oken	a	dveří	obecní	byty	č.	p.	206	-	212	

	
Zastupitelstvo	obce	bylo	informováno	o	provedené	revizi	oken	a	dveří	u	obecních	bytů	
č.	 p.	 206	-	212.	Revizi	 provedl	místostarosta	 se	 členem	zastupitelstva	Petrem	Šurnic-
kým	s	doporučením	vyměnit	 všechny	původní	dveře	a	kuchyňská	okna,	 aby	 se	maxi-
málně	zabránilo	uniku	tepla.	K	výměně	doporučili	přidat	dveře	a	kuchyňská	okna	také	
u	dvoubytovky	č.	p.	219	a	220.	

	
Návrh	usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	schvaluje	výměnu	oken	a	dveří	z	žádosti	podané	dne	24.	10.	2022,	
tj.	u	obecních	bytů	č.p.	206	–	212	a	také	u	obecních	bytů	č.p.	219	–	220.	
	
Usnesení	č.	3/2023/Z1	bylo	schváleno.	

	
3. Rozpočtové	opatření	č.	2/2023	

	
Předsedající	informoval	členy	zastupitelstva	obce	o	tom,	že	bylo	třeba	vytvořit	rozpoč-
tové	 opatření	 č.	 2/2023	 pro	 schválený	 převod	 rezervních	 finančních	 prostředků	 do	
fondů	dle	přijatého	usnesení	ze	zasedání	Zastupitelstva	ze	dne	15.	12.	2022.	A	to	z	toho	
důvodu,	že	se	jedná	o	krátkodobou	investici	-	převod	do	investičních	fondů	a	je	třeba	
toto	rozpočtové	opatření	schválit,	aby	mohl	převod	proběhnout.		
	 K	tomuto	se	nesouhlasně	vyjádřil	předseda	finančního	výboru,	který	představil	
za	finanční	výbor	své	argumenty	a	stanovisko	a	vyzval	členy	zastupitelstva	k	rozpravě	
a	následně	doporučil	neschválit	rozpočtové	opatření	č.	2/2023.	
	
Návrh	usnesení	finančního	výboru:	
Zastupitelstvo	obce	neschvaluje	rozpočtové	opatření	č.	2/2023	na	základě	doporučení	
finančního	výboru.	

	
Místostarosta	David	Toufar	vznesl	protinávrh,	aby	se	hlasovalo	o	schválení	rozpočto-
vého	opatření	č.	2/2023	investiční	operace	převod	do	investičních	fondů.	
	
Návrh	usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	2/2023.		
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Návrh	usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	neschvaluje	rozpočtové	opatření	č.	2/2023	na	základě	doporučení	
finančního	výboru.	
	
Zastupitelstvo	vzalo	rozpravu	a	informace	na	vědomí,	bez	přijatého	usnesení.	

Předsedající	konstatoval,	že	k	dané	věci	nebylo	přijato	usnesení	a	věc	bude	projednána	na	
dalších	zasedáních	Zastupitelstva	obce,	s	očekáváním	návrhů	k	řešení	dané	věci.	

	
	

4. Dohoda	o	provedení	práce	se	zastupiteli	
	

Zastupitelstvo	 obce	 Nížkov	 bylo	 seznámeno	 s	tím,	 že	 někteří	 neuvolnění	 členové	
zastupitelstva	obce	vykonávají	pro	obec	práce	nad	 rámec	 svých	povinností	 a	projednalo	
možnost	vzniku	pracovně	právního	vztahu	mezi	obcí	a	neuvolněnými	členy	zastupitelstva	
obce	 Nížkov	 –	 Bohuslavem	 Bruknerem,	 Kamilem	 Vejvodou,	 Ing.	Zdeňkem	 Jeřábkem	
a	Ing.	Janou	Fiksovou.		
Zastupitelstvo	obce	Nížkov	stanovilo	podmínky	uzavření	dohody	o	provedení	práce:		

- maximální	počet	odpracovaných	hodin	dle	zákona	-	300	hod.	
- odměna	za	hodinu	práce	-	200	Kč.		

V	rozpravě	 se	 všichni	 členové	 zastupitelstva	 obce	 vyslovili	 pro	 vznik	pracovně	právního	
vztahu	dle	navrhovaných	podmínek.	
	
Návrh	usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	schvaluje	uzavření	dohody	o	provedení	práce	s	neuvolněným	zastupi-
telem	obce	Bohuslavem	Bruknerem	za	podmínek	uvedených	výše.	
	
Usnesení	č.	4/2023/Z1	bylo	schváleno.	

	
Návrh	usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	schvaluje	uzavření	dohody	o	provedení	práce	s	neuvolněným	zastupi-
telem	obce	Kamilem	Vejvodou	za	podmínek	uvedených	výše.	
	
Usnesení	č.	5/2023/Z1	bylo	schváleno.	

	
Návrh	usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	schvaluje	uzavření	dohody	o	provedení	práce	s	neuvolněným	zastupi-
telem	obce	Ing.	Zdeňkem	Jeřábkem	za	podmínek	uvedených	výše.	

	
Usnesení	č.	6/2023/Z1	bylo	schváleno.	

Návrh	usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	schvaluje	uzavření	dohody	o	provedení	práce	s	neuvolněným	zastupi-
telem	obce	Ing.	Janou	Fiksovou	za	podmínek	uvedených	výše.	
	
Usnesení	č.	7/2023/Z1	bylo	schváleno.	



OBEC	NÍŽKOV	
Zastupitelstvo	obce	Nížkov	

 
 

4 

	

5. Předávání	informací	zastupitelstvu	před	konáním	zasedání	zastupitelstva	
	
Předsedající	seznámil	členy	zastupitelstva	obce	s	požadavkem	finančního	výboru	ohledně	
předávání	podkladů	 týkajících	se	hospodaření	 s	majetkem	a	 finančními	prostředky	obce,	
které	 jsou	 v	kompetenci	 schvalování	 zastupitelstvem	 obce	 s	dostatečným	 předstihem	 fi-
nančnímu	výboru	(příp.	všem	zastupitelům),	aby	se	s	materiály	mohl	seznámit	a	při	pro-
jednávání	na	zastupitelstvu	obce	mohl	dát	zastupitelům	své	stanovisko.	Předsedající	kon-
statoval,	 že	 pokud	 bude	 schváleno,	 může	 posílat	 rovnou	 všem	 zastupitelům	 obce.	 Dále	
konstatoval,	 že	 nezaslání	 podkladů	 nezakládá	 zákonný	 důvod	 k	neprojednání	 navrhova-
ného	bodu	zasedání.		
	
Návrh	usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	schvaluje,	že	podklady	týkající	se	hospodaření	s	majetkem	a	finanční-
mi	prostředky	obce,	 které	 jsou	v	kompetenci	 schvalování	 zastupitelstvem	obce,	 je	nutné	
dát	 vědět	 s	dostatečným	 předstihem,	 a	 to	 minimálně	 dle	 zákonné	 lhůty	 pro	 informaci	
o	konání	 zasedání	 zastupitelstva	 (7dní),	 všem	zastupitelům,	 aby	 se	 s	materiály	mohli	 se-
známit.	
	
Usnesení	č.	8/2023/Z1	bylo	schváleno.	

	

6. Informace,	diskuze,	různé,	závěr	
	

Předsedající	seznámil	zastupitelstvo	s	následujícími	skutečnostmi:	

- Plánovaný	obecní	ples	z	organizačních	důvodů	v	letošním	roce	nebude,	předpokládaný	
termín	1.	obecního	plesu	je	příští	rok,	a	to	17.	2.	2024.	

- Byla	vytvořena	anketa	týkající	se	žití	v	naší	obci.	Aktuálně	je	již	umístěna	na	webových	
stránkách	obce,	kde	se	mohou	všichni	občané	vyjádřit	k	tomu,	co	chtějí	v	obci	Nížkov	
změnit/zlepšit.	Anketa	bude	v	papírové	podobě	 roznesena	 také	do	poštovních	 schrá-
nek.	

- Proběhla	matriční	kontrola	–	vše	v	pořádku,	bez	větších	nedostatků.	
	

- Kolaudační	 prohlídka	 k	novým	 parcelám	 proběhne	 26.	 1.	 2023	 v	10	 hod.,	 setkání	 na	
Obecním	úřadě	za	účasti	dotčených	orgánů.	

	
- Byla	zpracována	a	předsedajícím	přestavena	hrubá	analýza	odpadového	hospodářství	

a	zastupitelstvu	interpretovány	zjištěné	výsledky.		
	

- Byla	zpracována	a	předsedajícím	představena	analýza	nákladů	a	příjmů	obecních	bytů	
za	 roky	2005	–	2022.	O	zjištěných	výsledcích	a	dalších	krocích	byla	následně	vedena	
rozprava.		
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- Bylo	provedeno	hrubé	vyčíslení	nákladů	na	m2	u	připravovaných	parcel	k	prodeji.	Rada	
obce	vyjádřila	svůj	názor	pro	stanovení	předběžné	prodejní	ceny.		

	
- Informace	 o	možnosti	 změn	 v	územním	 plánu	 a	 územním	 plánování.	 Po	 4	 letech	 od	

schválení	stávajícího	územního	plánu	(2018)	probíhá	tzv.	výroční	zpráva.	Měla	by	začít	
probíhat	koncem	ledna,	Z	podnětů	občanů,	 investorů,	obce	a	oprávněných	osob	může	
být	 podán	 návrh	 na	 změnu	 územního	 plánu.	 Obec	 aktuálně	 z	doporučení	 Rady	 obce	
nemá	zájem	o	změnu	územního	plánování.	

	
- Obec	Nížkov	se	zapojila	do	programu	Nadace	dřevo	pro	život	a	projektu	 „Daruj	 stro-

mečky	lesu“.	
	
Člen	zastupitelstva	Kamil	Vejvoda	informoval	o	průběhu	kontroly	kontrolního	výboru	obce.	
	

Zastupitelstvo	vzalo	informace	na	vědomí,	bez	přijatého	usnesení.	

	
	
Zasedání	bylo	ukončeno	ve	21:57	hodin.		
	
	
	
Zápis	byl	vyhotoven	dne	14.	1.	2023	
	
Zapisovatel:	 Ing.	Jana	Fiksová		 		 		
	
	
Ověřovatelé:	 Miroslav	Štohanzl	 	
	

Petr	Novotný		 	 	
	

	
	
	
	
	


