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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
23. 9. 2021 v 19 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený  program schůze.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 2.
2. Smlouvu  o  založení  dobrovolného  svazku  obcí  „Mikroregion
Žďársko“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven
2.
3. Stanovy dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“, jež jsou
nedílnou  součástí  Smlouvy  o  založení  DSO  „Mikroregion  Žďársko“.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
4. Dohodu  o  prostorovém  uspořádání  staveb  se  Svazem  vodovodů
a kanalizací  Žďársko  a  Vodárenskou  akciovou  společností  a.  s.  pro
realizaci  stavby  „Nížkov,  stavební  úpravy  veřejného  osvětlení“.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
5. Nákup pozemku p. č. 943/33 o výměře 356 m2 v k. ú. Nížkov za 250
Kč  za  m2.  Hlasování:  pro  12,  proti  0,  zdržel  se  1,  nepřítomen  0,
omluven 2.
6. Smlouvu o společném postupu zadavatelů na veřejné zakázce „Nížkov
-  Obytný  soubor  RD  Loučka  4.  etapa  –  technická  infrastruktura“.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
7. Darovací smlouvu se Sdružením místních samospráv na dar 50 tisíc
obcím postižených tornádem.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 2.
II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo nákup pozemku p. č. 943/1
o výměře  2 826  m2 v k.  ú.  Nížkov za  650  Kč  za  m2 a  p.  č.  943/107
o výměře 2 827 m2 v  k.  ú.  Nížkov za 650 Kč za m2.  Hlasování:  pro
nákup 4, proti nákupu 9, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
III.  Zastupitelstvo  obce  Nížkov  pověřuje starostu  obce  Nížkov
zastupováním obce Nížkov na jednáních DSO „Mikroregion Žďársko“.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
IV. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Možnost vydání knihy Nížkov včera a dnes.
2. Nabídku možnosti zakoupení knihy profesora Smrčka o kostnicích.
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3. Žádost pana Pecky ze Špinova o poskytnutí  daru rodině pana Jiřího
Znamenáčka z Hrušek.
4. Metodické  sdělení  Odboru  odpadů  Ministerstva  životního  prostředí
o možnostech platby poplatků za komunální odpad dle zákona 565/1990
Sb.
5. Návrh vyhlášky o místních poplatcích za svoz a uložení komunálního
odpadu.
6. Návrhy rozpočtu na rok 2022.
7. Možnost nákupu malého bagru a vybavení pro práci v lese.
8. Možnost instalace kontejneru na hliník.
V. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. O jednáních s firmou AVE o cenách za svoz a uložení odpadu.
2. O stavu obecních lesů.
3. O průběhu rekonstrukce veřejného osvětlení.
4. Že od 1. 9. 2021 nastoupil nový provozní zaměstnanec.
5. O pracích provedených v obecních lesích a o dotacích na oplocenky
a dotacích na zmírnění kůrovcové kalamity.
6. O kontrole obecních cest Inspekcí životního prostředí. 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Mokrý a Kamil Vejvoda

Společenská rubrika
Významné životní jubileum oslavili:
Jméno a příjmení Bydliště Jubileum

Marie Pokorná Nížkov 80 let

Jan Laštovička Špinov 75 let

Ludmila Laštovičková Buková 80 let

Marie Šimanovská Nížkov 84 let
K Vašemu  významnému  životnímu  jubileu  srdečně  blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.
(V této rubrice jsou uveřejněna výročí pouze těch občanů, kteří předali obci písemný souhlas s jejich zveřejněním.)

Josef Vlček 

Zahájení školního roku 2021/2022
Letos  jsme  vzhledem  k situaci  a  doporučení  dodržovat  homogenitu
skupin  žáků  zvolili  komornější  formu  slavnostního  zahájení  nového
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školního  roku,  takže  neproběhlo  velké  shromáždění  všech  žáků,  ale
provedli ho třídní učitelé ve svých třídách. 
Slavnostnější ráz mělo 1. září 2021 v 1. třídě. Tradičně se tohoto dne,
který je pro všechny prvňáčky velice důležitý, zúčastnili  jejich rodiče,
aby  své  dítě  při  vstupu  do  základní  školy  podpořili  a  pomohli  mu
vyrovnat  se  se  změnou prostředí  a  nastupujícími  povinnostmi.  Kromě
třídní  učitelky  Mgr.  Terezy  Milotové  přišli  děti  při  jejich  zahájení
povinné školní docházky přivítat pan senátor Ing. Josef Klement, jeho
asistent Mgr. Radek Pátek, starosta obce Nížkov pan Josef Vlček a pan
farář Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák.
Všichni  jmenovaní  řekli  našim  prvňáčkům  a  jejich  rodičům  pár  slov
a popřáli  jim  hodně  úspěchů  a  radosti  při  plnění  povinné  školní
docházky.  Dlouholetou  tradicí  naší  školy je,  že  žáci  7.  ročníku  jsou

patrony  nových  prvňáčků.
Patroni  pomáhají  prvňáčkům
s adaptací na školní prostředí,
starají se o ně a některé akce
a projekty  absolvují  oba
ročníky  společně.  Kdo  bude
komu  dělat  patrona,
neurčujeme my, ale stanovují
si  to sami žáci  7.  ročníku ve
spolupráci  se  svou  třídní

učitelkou.  Patrony  prvňáčkům  představujeme  právě  při  slavnostním
zahájení a patroni předávají svým svěřencům pamětní list a malý dárek.
Protože to letos nebylo možné, prvňáčky přivítala paní ředitelka, pamětní
list předala slečna učitelka třídní a pan senátor jim předal dárek, který si
pro ně přivezl.  Další tradicí naší školy je, že každá třída dostane svého
maskota v podobě sovy, proto i letošní 1. třída dostala svou sovu.

Mgr. Marta Novotná
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Příspěvky do Nížkovských listů, vzkazy, informace, poznámky a připomínky odevzdejte v kanceláři Obecního
úřadu Nížkov nebo zasílejte na e-mailovou adresu: marta.novotna@zs.nizkov.cz

Aktuální informace o naší obci najdete na www.nizkov.cz.
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