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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 7. 4. 2022 v zasedací místnosti obce 
na adrese Nížkov 17 

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

2. Prodej pozemku p. č. 115/2 v k. ú. Nížkov  
Přijato usnesení č. 1/2022/Z2: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 115/2 v k. ú. 
Nížkov o výměře 328 m2. 
Přijato usnesení č. 2/2022/Z2: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p. č. 91/1 v k. ú. Níž-
kov o výměře 328 m2. 
 
 
3. Koupě a prodej pozemku v podílovém spoluvlastnictví obcí Lesního družstva obcí Přibyslav 
Přijato usnesení č. 3/2022/Z2: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků, které jsou v podílo-
vém spoluvlastnictví obcí Lesního družstva obcí, Přibyslav, vytvořených geometrickým plánem č. p. 
276-18/2022 parc. č. 21/9 o výměře 1 465 m2 (ostatní plocha) a parc. č. 412/26 o výměře 105 m2 
(lesní pozemek) v k. ú. Staré Ransko se všemi součástmi, trvalými porosty, veškerým příslušen-
stvím, právy a povinnostmi s ní spojenými. 

Přijato usnesení č. 4/2022/Z2: Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemků do podílového 
spoluvlastnictví obcí Lesního družstva obcí, Přibyslav, pozemek parc. č. 819/4 o výměře 7 m2 (lesní 
pozemek), parc. č. 819/5 o výměře 362 m2 (lesní pozemek), parc. č. 830 o výměře 1 369 m2 (trvalý 
travní porost), parc. č. 841/28 o výměře 2 147 m2 (trvalý travní porost) a parc. č. 938/24 o výměře 
493 m2 (vodní plocha) v k. ú. Žďírec nad Doubravou se všemi součástmi, trvalými porosty, 
veškerým příslušenstvím, právy a povinnostmi s ní spojenými.  
 

4. Členský vklad v LDO Přibyslav 
Přijato usnesení č. 5/2022/Z2: Zastupitelstvo schválilo navýšení členského vkladu v LDO Přibyslav 
na 56 tisíc Kč. 
 
Přijato usnesení č. 6/2022/Z2: Zastupitelstvo obce pověřuji starostu obce hlasováním o „dalším 
členském vkladu“ na členské schůzi 
 
 
5. Žádost TJ Sokol Nížkov 
Přijato usnesení č. 7/2022/Z2: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek TJ Sokol Nížkov na rekonstrukci 
vstupních prostor sokolovny ve výši 
 
6. Smlouva se SVAK 
Přijato usnesení č. 8/2022/Z2: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se SVAK na akci „Nížkov - vodo-
vod a splašková kanalizace pro OS RD Loučka 4. etapa 18 parcel“. 
 
7. Směna pozemků v k. ú. Buková 
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Přijato usnesení č. 9/2022/Z2: Zastupitelstvo obce se shoduje na tomto řešení: „Pokud navržená 
směna pozemků nebude … vadit, bude navržený prodej a koupě pozemků v programu dalšího jed-
nání zastupitelstva obce. Pokud by navržená směna bránila … ve výjezdu z garáže, bude s panem … 
dále jednáno.“ 
 
Přijato usnesení č. 10/2022/Z2: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou směnou případně náku-
pem pozemků. 

 
8. Rozpočtové opatření 
Přijato usnesení č. 11/2022/Z2: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2022 ze dne 
7. 4. 2022. 
 
9. Diskuse, informace, různé, závěr 

A. Výsledek přezkoumání hospodaření obce: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
B. Seznámení s náklady na provoz prodejny COOP Buková. 
C. Návrh venkovní učebny v zahradě Základní školy Nížkov, návrh venkovní posilovny 

v zahradě Základní školy Nížkov a návrh workoutového hřiště vedle víceúčelového hřiště za 
sokolovnou. 

D. Seznámení jednáními o možnosti získání dotací na přístavbu mateřské školy v Nížkově. 
E. Možnosti vytápění veřejných obecních budov. 
 

Ověřovatelé zápisu: Bohuslav Eliáš a Josef Ločárek 


