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NNíížžkkoovvsskkéé  lliissttyy  
  
22..ččíísslloo                                                                                                  RRooččnnííkk  22001111  
 
Přehled o činnosti obce za poslední období 
 
 Hlavní akcí bylo pokračování výstavby technické infrastruktury pro 22 rodinných 

domků v lokalitě „Loučka“. V současné době jsou zhotoveny všechny inženýrské sítě: 
kanalizace, voda, plyn, elektrické rozvody, včetně přípojek, zbývá dokončit povrchy 
komunikací. Komunikace budou dokončeny na jaře příštího roku.  
 Byla provedena rekonstrukce zdravotního střediska. Byla vyměněna elektroinstalace, 

vodovodní instalace, odpady, radiátory, okna, vchodové dveře a podlahy ve dvou ordinacích. 
Zdravotní středisko bylo vymalováno. Do zubní ordinace byl pořízen rentgen a nový nábytek. 
Ještě zde budou nainstalovány protihlukové dveře.  
 Byla provedena rekonstrukce místní komunikace u Henzlových a zhotoven nový 

chodník spojující dvě ulice. Část komunikace byla zrekonstruována také v Bukové. Po 
vyřešení problému s kanalizací bude oprava pokračovat. Na komunikaci k vlakové zastávce 
byla provedena oprava prasklin asfaltovou emulzí.  
 V současné době probíhá výstavba vodovodní přípojky k budoucímu sociálnímu 

zázemí u koupaliště. 
 Je připravována oprava střechy na hasičské zbrojnici v Bukové a rozšíření technické 

infrastruktury pro čtyři rodinné domky na bývalém pozemku p. Jiřího Kašpárka, který s ním 
obec směnila.  
 V obecním lese bylo provedeno ožínání stromků. Ve většině dvacetiletých porostů 

byla provedena prořezávka. Nyní probíhá nátěr stromků proti ohryzu zvěří. 
 Byla zakoupena sekačka na trávu.  
 Průběžně byl prováděn úklid veřejných prostranství a sečení travnatých ploch. 

 
Informace: 
Na návsi u farské zahrady je přistaven kontejner na odpad zeleně ze zahrádek. Do kontejneru 
ukládejte pouze odpad, který je možné použít do kompostu.  
 
Na likvidaci drobné zeleně je možné také použít kompostér. Kompostéry obec zakoupila 
prostřednictvím Svazku obcí Přibyslavsko a zájemcům jsou vydávány na obecním úřadě v 
Nížkově. V současné době je jich k dispozici ještě 60 kusů.  
 
Dne 1. 11. 2011 proběhne sběr nebezpečného odpadu. 
V Nížkově od 15,30 hod do 16,00 hod. Ve Špinově od 16,05 hod do 16,15 hod. V Bukové od 
16,25 hod do 16,40 hod.  
 
Oznamujeme změnu telefonních čísel na OÚ Nížkov: starosta – tel. 566 675 136, 
910 801 888, kancelář p. Halíková, p. Kellnerová – tel. 561 110 124. 
 
 

       Jan Mokrý 
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Zápis z jednání Zastupitelstva obce Nížkov,  
konaného dne 17. 6. 2011 v 19,30 hod.  

 
č. j. ZO/5/2011 
 

Usnesení 
I. 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. program schůze rozšířený o dva body (nákup rentgenu do zubní ordinace zdravotního 

střediska, dodatek smlouvy o poskytnutí podpory s kraje Vysočina). 
Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 

2. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nížkov za rok 2010 bez výhrad.  
Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 

3. závěrečný účet obce za rok 2010. 
Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 

4. rozpočtové opatření 3/2011 ze dne 17. 6. 2011, rozpočtové změny 46 – 48.  
Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 

5. smlouvu o výpůjčce kompostérů a kontejnerů mezi Svazkem obcí Přibyslavska a obcí 
Nížkov. 

Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 
6. text dohody mezi obcí a občany o poskytnutí kompostéru. 

Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 
7. postup při odstraňování závad v obecních bytech (sedmibytovka a devítibytovka). 

Komíny budou znovu natřeny, vlhkost na půdě prokonzultována s odborníkem, 
plesnivá okna také konzultována s odborníkem, vchodové dveře budou řešeny 
v příštích letech. 

Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 
8. nájemné ve výši 2000,- Kč ve volné místnosti v obecním domě číslo 18. 

Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomni 2 
9. pronájem volné místnosti v obecním domě č. 18 na provozování obchodu s partiovým 

dětským oblečením p. Petře Salašové. 
Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 

10. pořízení vybavení nábytku od firmy Luža nábytek s.r.o. do zubní ordinace na 
zdravotním středisku. 

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 2, nepřítomni 2 
11. nákup rentgenu Miray nová Digora Optime do zubní ordinace na zdravotním středisku 

od firmy JPS s.r.o. Praha. 
Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 2 

12. nákup oken a dveří včetně montáže na zdravotní středisko od firmy PKS Žďár nad 
Sázavou. Úhrada oken bude provedena před jejich dodáním.  

Hlasování pro 12, proti 1, zdržel se 0, nepřítomni 2 
 

II. 
Zastupitelstvo obce projednalo: 

1. Závady v obecních bytech. Komíny budou znovu natřeny, vlhkost na půdě 
prokonzultována s odborníkem, plesnivá okna také konzultována s odborníkem, 
vchodové dveře budou řešeny v příštích letech. 

2. Možnost zateplení štítů v sedmibytovce. 
3. Možnosti úprav domu „u Baslů“ pro vybudování muzea. 
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III. 
 

Zastupitelstvo obce bylo informováno: 
1. O žádosti opravy střechy požární zbrojnice v Bukové. 
2. O stavu budování infrastruktury v lokalitě „Loučka“ 
3. O podaných žádostech o dotaci na kraj Vysočina: 

- setkání starší generace 
- oprava komunikace ve Špinově 

4. O problémech souvisejících s vybudováním dešťové kanalizace v Bukové v dolní části. 
5. O dodatku smlouvy o poskytnutí podpory z Kraje Vysočina, prodloužení termínu.  

 
 
Ověřovatelé:  Dana Uttendrofská 
  Martina Lacinová 
 
 
 Jan Mokrý       Josef Vlček 
          starosta obce                        místostarosta obce 
   

 
 
 

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Nížkov,  
konaného dne 25. 7. 2011 v 19,00 hod.  

 
č. j. ZO/6/2011 

Usnesení 
I. 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. program schůze rozšířený o tři body (rozpočt. opatření, smlouva mezi obcí a občany o 

pronájmu kompostérů, úprava komunikace ve Špinově – smlouva o poskytnutí dotace). 
Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 3 

2. přidělení obecního bytu č. p. 196 paní Lucii Flesarové.  
Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomni 2 

3. provedení opravy a zateplení střechy a položení pochůzné folie na hasičské zbrojnici 
v Bukové. 

Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 2 
4. postup uvedení obecních rybníků do souladu s legislativou.  

Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 2 
5. smlouvu o poskytnutí dotace FV00041.0026 s Krajem Vysočina.  

Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 
6. rozpočtové opatření číslo 4/2011 ze dne 25. 7. 2011, rozpočtové změny č. 49 – 65. 

Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 
7. text dohody o poskytnutí kompostéru formou výpůjčky mezi obcí a občany. 

Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 
8. záměr na vybudování bukového arboreta u Bukové. 

Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 
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II. 
Zastupitelstvo obce zamítlo: 

1. žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1758/4. 
 

III. 
Zastupitelstvo obce projednalo: 

1.  možnosti úpravy pozemků a cesty u škrobárny. 
2. možnosti úpravy cesty u koupaliště, aby voda netekla do areálu u koupaliště 
3. konflikt s Benešovými psy. Paní Benešové bude zaslán dopis, aby zajistila, aby psi 

nepobíhali volně po vsi a okolí. 
4. možnosti řešení plesnivějících oken v sedmibytovce. 

 
IV. 

 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o: 

1. postupu přípravy rekonstrukce zdravotního střediska. 
2. možnostech dotací na exkurze v rámci environmentální výchovy a vybudování 

bukového arboreta u Bukové. 
3. zájemcích o volnou stavební parcelu v lokalitě „Loučka“. 
4.   navržených opatřeních úprav obecních bytů v devítibytovce a sedmibytovce, aby se  

odstranila vlhkost na půdě. 
5.   nutnosti posekání trávy a křoví kolem pěšiny k vlakové zastávce.  
6.   nutnosti úpravy vchodu na hřbitov a úpravy zeleně na hřbitově. 
7.   nutnosti úpravy zeleně na stráni mezi Matulkovými a Jánošovými. 

 
Ověřovatelé:  Bohuslav Eliáš 
  Bohuslav Brukner 
 
 
 Jan Mokrý       Josef Vlček 
          starosta obce                        místostarosta obce 
   

 
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Nížkov,  

konaného dne 24. 9. 2011 v 18,30 hod.  
 

č. j. ZO/7/2011 
Usnesení 

I. 
Zastupitelstvo obce schválilo: 

1. program schůze. 
Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 

2. rozpočtové opatření 5/2011 ze dne 21. 9. 2011, rozpočtové změny 85 až 88.  
Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2 

3. smlouvu o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby s JMP Net s.r.o.  

Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 1 
4. smlouvy o dílo číslo JI/ZR/2011/119 a JI/ZR/2011/119a s firmou COLAS CZ a.s. na 

opravu místní komunikace v Nížkově a na zhotovení chodníku v Nížkově.   
Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 1 
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5. smlouvu o dílo číslo JI/ZR/2011/118 s firmou COLAS CZ a.s. na rekonstrukci místní 
komunikace ve Špinově.  

Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 1 
6. smlouvu o dílo číslo JI/ZR/2011/120 s firmou COLAS CZ a.s. na rekonstrukci místní 

komunikace v Bukové. 
Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0 

7. žádost o proplacení stavebního materiálu panu Ottovi Markovi, Nížkov 199. 
Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0 

8. uzavření smlouvy na opravu střechy hasičské zbrojnice s fi. Martin Záruba, Žďár n. S. 
Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 1 

9. uzavření smlouvy na vybudování parkoviště u Mateřské školy Nížkov.  
a) 1. místo – DP stavební, Špinov 
b) 2. místo – Stylstav s.r.o., Křižanov 
c) 3. termín dokončení 30. 11. 2011 

Hlasování: pro 10, proti 2, zdržel se 1, nepřítomni 1 
10. pořadí firem, které stanovila komise pro otevírání a posouzení nabídek v rámci 

výběrového řízení na akci Nížkov – prodloužení vodovodního řadu a vodovodní 
přípojka pro technické a sociální zařízení sportoviště u koupaliště (1. Místo – Stylstav, 
Křižanov, 2. Místo – VHS Žďár nad Sázavou, 3. Místo – JCS Maršovice) a uzavření 
smlouvy s firmou Stylstav s.r.o., Křižanov. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 
 

II. 
Zastupitelstvo obce projednalo: 

1. žádost ve věci nájmu a ohledně oprav nájemného bytu p. Otty Marka, Nížkov 199. 
Některé závady byly již odstraněny (prosakování střechy kolem anténního stožáru), 
oprava některých je objednaná (oprava schodiště), ostatní závady budou řešeny 
v harmonogramu plánu oprav obecních bytů 

2. vydávání Nížkovských listů a webové stránky obce. Každý ze zastupitelů si na příští 
jednání připraví návrh, jak by měly Nížkovské listy a webové stránky obce fungovat. 
Na příštím jednání zastupitelstva bude rozhodnuto a stanoveny podmínky. 

3. cenové nabídky na opravu (izolaci) střechy hasičské zbrojnice v Bukové. 
4. prodloužení vodovodního řadu a vybudování vodovodní přípojky pro technické a 

sociální zařízení sportoviště u koupaliště.  
 

III. 
Zastupitelstvo obce odložilo: 

1. schválení smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní číslo 1211001564/149136. 

Hlasování: pro odložení 8, pro schválení 2, zdrželi se 3, 
nepřítomen 1 

2. rozhodnutí o úpravě obrubníků u silnice „U Sadu“. 
Hlasování: pro odložení 10, proti odložení 4 

 
IV. 

Zastupitelstvo obce zamítlo: 
1. žádost nájemníků obecních bytů o zavedení fondu oprav. 

Pro zamítnutí 10, proti zamítnutí 4 
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V. 
Zastupitelstvo obce stanovilo: 

1. na příštím jednání bude seznámeno s navrhovanými investicemi na příští rok. 
 
Termín příštího jednání zastupitelstva: 21. 10. 2011 v 19,00 hod. 
Omluven: Bc. Martin Dočekal 
 
Ověřovatelé:  Dana Uttendorfská 
  Martina Lacinová 
 
 
 Jan Mokrý       Josef Vlček 
          starosta obce                        místostarosta obce 
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