
  
 
 

    
Číslo 2  Ročník 2013    

Přání 
Vážení spoluobčané! Srdečně vás zdravím na začátku léta. Všem přeji příjemné prožití dovolené a prázdnin. 

Jan Mokrý 

    
Ohlédnutí za prvním pololetím 

V minulých měsících probíhaly přípravné práce na některé investiční akce. Proběhlo výběrové řízení 
na stavbu kanalizace v údolí podél zatrubněného potoka a na stavbu technického a sociálního zázemí 
u koupaliště „Výletiště“. V současné době se již obě stavby realizují. Kanalizaci provádí firma Gremis, s. r. o. 
Investorem kanalizace je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Tato stavba byla v plánu již řadu let. Hlavní 
důvod k její realizaci je oddělení čisté vody, která zbytečně teče na čistírnu odpadních vod, ochlazuje vodu 
splaškovou a tím zhoršuje čistící proces. Dojde i k úspoře elektrické energie, protože se veškerá voda 
do aktivační nádrže musí čerpat. Také se na čistírně uvolní kapacita pro případné připojení dalších 
nemovitostí. Po dokončení této stavby poteče stávajícím potrubím bývalý potok a splašky potečou novou 
kanalizací. 
Stavbu technického zázemí „Výletiště“ provádí firma Stylstav. 
Z důvodu zvýšené bezpečnosti chodců, zejména dětí, byl u silnice před ZD Nížkov nainstalován měřič 
rychlosti vozidel. Na křižovatce u č. p. 192 bylo nainstalováno silniční zrcadlo.  
Na stavbě technické infrastruktury pro 4 RD „Loučka III“ byla zhotovena kanalizace a vodovod. 
V současné době se vyhotovuje projektová dokumentace na stavbu nového mostu u škrobárny a je zadán 
projekt na přemístění autobusové zastávky do prostoru u zdravotního střediska.  

Jan Mokrý 

    
Informace 

Od srpna bude ve dvoře domu s pečovatelskou službou umístěn kontejner  na oděvy a obuv pro potřebné 
osoby. Zde bude možné odložit darované věci, které budou pravidelně odváženy. Tento způsob nahradí 
jednorázovou sbírku oděvů, která se konala 2x ročně. Kontejner bude červený ve tvaru šatníkové skříně 
a bude ve vlastnictví charity.  
V roce 2014 bude končit platnost hřbitovních smluv na pronájem hrobových míst na hřbitově v Nížkově. 
Pokud by některý nájemce hrobového místa chtěl změnit vlastnictví hrobového místa, nechť tuto skutečnost 
oznámí na OÚ Nížkov. Nové hřbitovní smlouvy budou mít platnost do roku 2024.  

Jan Mokrý 

    
Oznámení 

Provozovna kadeřnictví v Nížkově bude dočasně uzavřena. Provozovna bude opět otevřena v podzimních 
měsících. 

Martina Lacinová 
 
 1

 



Výzva 

Znovu se obracím na všechny občany!  
Věnujte, prosím, více péče třídění odpadů, zejména skla!  Bílé kontejnery jsou na čiré sklo, zelené 
na barevné. Do zelených kontejnerů patří i tabulové sklo z oken. Autoskla nepatří do žádného kontejneru. Ty 
je třeba nechat v autoservisu nebo, pokud už je má někdo doma, je dát do sběru velkoobjemového odpadu, 
který se provádí 2x ročně. Zbytky polystyrenu se mohou ukládat do kontejneru na plasty. Často se 
v kontejneru objevují  sklenice i  lahve s kovovými víčky. Víčka je třeba sundávat. Keramické odpady, např. 
umyvadla nebo WC, patří rovněž do velkoobjemového odpadu.  

Jan Mokrý 

      

Nabídka 

O letních prázdninách proběhne vícedenní výlet na kolech pro rodiče s dětmi v okolí Telče. Bezplatné 
ubytování je zajištěno na pionýrském statku v Jihlávce pro 40 osob. Zájemci se mohou hlásit na telefonních 
číslech 605 862 017 nebo 608 171 241. 

Kamil Vejvoda 

    

Nebezpečí na železničních přejezdech 
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Policisté v Kraji Vysočina řešili v poslední době několik přestupků, které se týkaly chování chodců a řidičů 
na železničních přejezdech. Přitom právě na železničním přejezdu musí být účastníci provozu na pozemních 
komunikacích obzvláště obezřetní a dodržovat pravidla silničního provozu.  
Pravidla jízdy vozidel přes železniční přejezd upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Mezi 
základní ustanovení patří, že řidič si musí před železničním přejezdem počínat zvlášť opatrně, zejména se 
přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet a v jízdě pokračovat i za ním, aby řidič nebyl nucen 
zastavit vozidlo na přejezdu. 
Na železničním přejezdu a padesát metrů před ním je maximální povolená rychlost 30 km/h, jestliže bliká bílé 
světlo přejezdové signalizace, pak může jet řidič rychlostí do 50 km/h. 
Na všech přejezdech platí stejná jednoduchá pravidla. Je jedno, zda se jedná o přejezd pouze s výstražným 
křížem, světelným zabezpečovacím zařízením nebo dokonce se závorami. Vždy se musí řidič nejprve 
přesvědčit, že může přejezd bezpečně přejet. Zjednodušeně řečeno, vlak má vždy přednost a řidič se musí 
přesvědčit, zda může přejezd bezpečně přejet. Vždy je lepší zastavit a mít jistotu. 
Řidič dle dotčených ustanovení zákona o silničním provozu nesmí vjíždět na železniční přejezd, když bliká na 
přejezdovém zabezpečovacím zařízení červené světlo, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky 
nebo zvonku přejezdového zařízení, když se sklápějí, jsou sklopeny nebo se zdvihají závory, pokud situace za 
železničním přejezdem nedovoluje jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě. Řidič dále nesmí vjíždět na 
železniční přejezd, když je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo, toto pravidlo neplatí 
pouze v případě, že na přejezdovém zabezpečovacím zařízení svítí přerušované bílé světlo signálu. Zde je 
důležité, aby si i cyklisté uvědomili, že musí dodržovat pravidla stejně jako řidiči motorových vozidel. 
Obdobná pravidla platí při přecházení železničního přejezdu i pro chodce.  
Velmi častou chybou řidičů je, že železniční přejezd, který je opatřen přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením s červenými světly bez bílého světla, přejíždějí v době, kdy červená světla neblikají, aniž by se 
přesvědčili, zda můžou přejezd bezpečně přejet. Pokud není přejezdové zabezpečovací zařízení v činnosti, 
musí řidič při vjíždění na železniční přejezd dodržovat stejná pravidla, jako by se jednalo o přejezd označený 
pouze výstražným křížem neboli nezabezpečený. I v tomto případě se musí řidič, před vjezdem na železniční 
přejezd, nejdřív přesvědčit, zda nepřijíždí vlak a teprve pokud si je jistý, že může bezpečně projet, smí na 
přejezd vjet. Pokud řidič před přejezdem nevidí (např. vlivem vegetace, budovy nebo jiné překážky) zda se 
k přejezdu blíží vlak, nemůže dál pokračovat. Řidič se před vjetím na železniční přejezd musí přesvědčit, zda 
může bezpečně projet, a to v krajním případě i prostřednictvím poučené osoby, která situaci na trati vyhodnotí 
a řidiči dá znamení, že může bezpečně projet. Jde přeci o životy a zdraví lidí a opatrnost je zde na místě. 
Vlak je velký, těžký a vzhledem k velmi dlouhé brzdné dráze i pohybu po kolejích se autu ani chodci nemůže 
nijak vyhnout, bezpečnost je tak na řidičích vozidel respektive chodcích. Životy a zdraví osádky vozidla jsou 
při střetu s vlakem vždy ohroženy.  
Ještě hůře je na tom chodec, který při nesprávném přecházení tratě hazarduje se svým životem. Nejenže mladí 
lidé přecházejí trať přímo přes koleje, ale při chůzi mají na uších často sluchátka, poslouchají hudbu a riziko 
ohrožení jejich života a zdraví se tak ještě zvyšuje. Za těchto okolností ztrácí chodec významně pozornost 
a ostražitost a zvuk přijíždějícího vlaku nemusí uslyšet včas. 

nprap. Martin Dušek - koordinátor prevence - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - Oddělení mediální komunikace a PR 

      

Pachatelé pokračují v trestné činnosti páchané na seniorech 
Od začátku dubna letošního roku evidují policisté v Kraji Vysočina 12 případů, kdy se pachatelům podařilo 
okrást seniory. Pachatelé se snaží vylákat peníze od starších lidí různými způsoby. V poslední době je velmi 
častá legenda o vrácení různých přeplatků za dodávky elektřiny, vody nebo plynu. Pachatel většinou nemá 
drobné peníze na vrácení přeplatku. V okamžiku, kdy oběť jde pro peníze na rozměnění finanční hotovosti 
a zloděj zjistí místo uložení peněz, odvede pozornost poškozeného a peníze odcizí. 
Způsobů, jak se zloději snaží dostat do bytů a rodinných domků a něco zde odcizit, je více. Může se jednat 
o různý podomní prodej zboží nebo služeb, výkup druhotných surovin do sběru, předání domnělé výhry, 
uzavření nějaké výhodné smlouvy nebo pod záminkou, že se chce pachatel pouze napít vody. 
Policisté znovu upozorňují seniory, aby nikoho cizího nepouštěli do svého obydlí. Nikomu nedávali finanční 
hotovost, nesvěřovali cizím lidem své platební karty a nepodepisovali jakékoliv smlouvy bez toho, aby si ji 
před tím v klidu přečetli a promysleli.  

nprap. Martin Dušek - koordinátor prevence - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - Oddělení mediální komunikace a PR 

      
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 8. 3. 2013 v 1830 hodin 
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č. j. ZO/2/2013 
I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 3, omluven 0. 
2. Nákup pozemků v Bukové p. č. 130 o výměře 205 m2 a p. č. 353 o výměře 522 m2 za 10,- Kč/m2 
od p. Miervové. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 0. 
3. Prodej pozemku p. č. 102/2 o výměře 179 m2 za 40,- Kč/m2 v Nížkově p. Janě Hrubé. Hlasování pro 13, proti 0, 
zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 0. 
4. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012 MŠ Nížkov. Ztráta 1 507,89 Kč bude uhrazena 
z rezervního fondu. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
5. Převod zisku z doplňkové činnosti MŠ Nížkov ve výši 125,32 Kč do rezervního fondu. Hlasování pro 15, proti 0, 
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
6. Výsledek hospodaření za rok 2012 ZŠ Nížkov s tím, že ztráta ve výši 466,75 Kč bude uhrazena z rozpočtu 
roku 2013. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků se ZD Nížkov. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1, 
nepřítomen 0, omluven 0. 
8. Provedení sondy na kanalizační přípojce u č. p. 83 a případnou možnost rozšíření kanalizace. Hlasování pro 15, 
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
9. Prodej stavební parcely č. 943/84 o výměře 843 m2 panu Tomáši Mrtkovi a slečně Věře Havlíčkové. Hlasování 
pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
10. Znění kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva (prodej stavebních parcel v Nížkově, 
v lokalitě Loučka). Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0. 
11. Navýšení ceny za likvidaci komunálního odpadu (svoz a uložení na skládku) pro podnikatele na území 
obce o 10%. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
12. Zřízení účtu obce u ČNB. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
13. Aby stavební dozor na TI Loučka III pro 4 rodinné domy vykonával pan Josef Dočekal. S p. Dočekalem 
bude uzavřena mandátní smlouva. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0. 
II. Zastupitelstvo obce odložilo: 
1. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 461/14 v Nížkově a vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. 
č. 251/8 ve Špinově. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0. 
2. Instalaci kouřových čidel v budově DPŽ Nížkov. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
3. Instalaci čidel plynu v budově DPŽ Nížkov. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
III. Zastupitelstvo obce souhlasí: 
1. S pokácením stromu (jasanu) v Bukové. Hlasování pro 12, proti 1, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 0. 
IV. Zastupitelstvo obce projednalo: 
1. Úpravu zeleně v Nížkově, možnost pokácení dvou borovic na návsi, úprava tújí na hřbitově, pokácení břízy 
na hřbitově, možnost pokácení javoru a smrku před školou. 
2. Možnost získání dotací z kraje. 
V. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
1. Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti Obecního úřadu Nížkov na úseku matriční 
agendy - rok 2012. 
2. Závěrečné vyhodnocení akce Ministerstvem pro místní rozvoj - Oprava obecní kapličky v Bukové 
identifikační číslo 217D115009114. 
3. Informace o podání žádosti o dotaci na MMR na výstavbu technického zázemí u koupaliště. 
4. Informace o přípravě výběrového řízení na výstavbu technického zázemí u koupaliště. 

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Martina Lacinová  

     
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 5. 4. 2013 v 1900 hodin 
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č. j. ZO/3/2013 
I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
2. Vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 251/8 ve Špinově. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 
omluveni 2. 
3. Pořadí firem, které stanovila výběrová komise na výstavbu "Výletiště Nížkov". 1. místo - Stylstav s.r.o. 
Křižanov, 2. místo - Megality s. r. o. Žďár nad Sázavou, 3. místo - DP stavební Špinov, 4. místo - GREMIS 
s. r. o. Velké Meziříčí, 5. místo – Ing. Jaromír Pospíchal Nížkov, 6. místo - Aleš Dočekal Nížkov. Hlasování pro 13, 
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
4. Smlouvu o dílo na stavbu „Výletiště Nížkov“ s firmou Stylstav s.r.o., Křižanov. Hlasování pro 12, proti 1, zdržel se 0, 
nepřítomen 0, omluveni 2. 
5. Skácení olší u „Výletiště Nížkov“ a olší u potoka. Hlasování pro 8, proti 1, zdrželi se 4, nepřítomen 0, omluveni 2. 
6. Navýšení rozpočtu MŠ Nížkov o 25 447,- Kč na nákup lehátek a matrací. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, 
nepřítomen 0, omluveni 2. 
7. Že do "Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva" na prodej stavebních parcel bude 
zapracováno: cena 200,- Kč za m2 + daň z převodu nemovitosti. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 2. 
8. Že bude zapracováno do "Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva" na prodej stavebních 
parcel, že součástí stavební parcely je i veřejná část vodovodní a kanalizační přípojky a přípojkové pilíře 
na elektroměr a plynoměr. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
9. Upřesnění a doplnění článku 5 "Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva" na prodej 
stavebních parcel. Hlasování pro 12, proti 1, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
II. Zastupitelstvo obce projednalo: 
1. Návrhy na přemístění autobusové zastávky. 
2. Možnosti sekání travnatých ploch v Nížkově, sekání hřiště a arboreta v Bukové. 
3. Možnosti poskytování dárku při vítání občánků. 
III. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
1. Inspekční zprávu z inspekční činnosti v ZŠ Nížkov. 
2. Žádost Junáku - Svazu skautů a skautek o provozování letního stanového tábora. 
IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno o: 
1. Kontrole, kterou provedla krajská hygienická stanice v MŠ Nížkov. Bylo konstatováno, že 8 záchodů 
a 8 umyvadel odpovídá kapacitě 40 dětí. 
2. Tom, že se v obci občas pohybují lidé, kteří okrádají starší občany. 
3. Úpravě tújí na hřbitově a projednalo možnosti úprav tújí a oplocení. 
4. Tom, že proběhla oprava svodu kapličky ve Špinově, svod byl opět ukraden. Svod bude opraven, tentokrát 
bude nahrazen ocelovým s povrchovou úpravou. 
5. Povinnosti použití kouřových hlásičů u nových staveb. 
6. Provedených kontrolách komínků v obecních bytech. 
7. Výpovědi z obecního bytu číslo 220 ze strany nájemníků, nájem končí 29. 7. 2013. 
8. Plesnivějící půdě v obecním bytě č. p. 206. 
9. Nutnosti vybudování podzemní šachty pro vodoměr na hřbitově. 
10. Tom, že proběhne kontrola FÚ na některé akce dotované ze státního rozpočtu. 
11. Tom, že bude znovu vyhlášen záměr na prodej stavební parcely p. č. 943/40. 
12. Problémech s volně pobíhajícími psy. 
13. Přípravě vybudování kanalizace. 

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Martina Lacinová 

     

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 17. 5. 2013 v 1900 hodin 
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č. j. ZO/4/2013 
I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 1. 
2. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 461/14 v k. ú. Nížkov o výměře 1 200 m2. Hlasování pro 
12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 1. 
3. Rozpočtové opatření č. 1/2013 ze dne 17. 5. 2013, rozpočtové změny č. 1 – 46. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, 
nepřítomni 2, omluven 1. 
4. Nájemní smlouvu na pronájem budovy č. ev. 51 v k. ú. Staré Ransko mezi obcemi LDO Přibyslav 
a městysem Krucemburk. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 1. 
5. Směnnou smlouvu na směnu obecního pozemku za pozemek ve vlastnictví fyzické osoby v k. ú. Špinov dle 
geometrického plánu č. 70 - 169/2011. Obec směňuje nově vzniklou parcelu 423/19 o výměře 14 m2 
za parcelu p. č. 430 o výměře 138 m2 (celková výměra 152 m2) za pozemek p. č. 127/54 o výměře 153 m2. 
Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluveni 1. 
6. Prodej části pozemku p. č. 251/8 v k. ú. Špinov o výměře cca 165 m2 (bude upřesněno geometrickým 
plánem) p. Janě Šichtové, Sázava. Hlasování pro 9, proti 1, zdrželi se 2, nepřítomni 2, omluven 1. 
7. Cenu za část pozemku p. č. 251/8 v k. ú. Špinov ve výši 150,- Kč/m2. Hlasováni pro 10, proti 0, zdrželi se 2, nepřítomní 2, 
omluven 1. 
8. Nájemní smlouvu s p. Ivanou Landovou na pronájem pozemku p. č. 317/1 v k. ú. Buková o výměře 
300 m2. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 2, omluven 1. 
9. Příspěvek na provoz Linky důvěry Střed, Třebíč ve výši 1000,- Kč. Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 4, nepřítomen 0, 
omluven 1. 
10. Příspěvek Unicef ČR ve výši 1000,- Kč. Hlasování pro 12, proti 0, zdrželi se 2, nepřítomen 0, omluven 1. 
11. Účetní závěrku obce Nížkov za rok 2012. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
12. Odstranění nezapsané stavby v areálu u koupaliště. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
13. Vyhlášení záměru na směnu obecního pozemku p. č 1758 v k. ú. Nížkov. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, 
nepřítomen 0, omluven 1. 
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (ulice 
Školková a Sokolská). Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (ulice 
Švestková). Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
II. Zastupitelstvo obce neschválilo: 
1. Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p č. 461/14 v k. ú. Nížkov. Hlasování pro 3, proti 0, zdrželi se 9, nepřítomni 2, 
omluven 1. 
III. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
1. Závěrečný účet SVK Žd'ársko. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
2. Zprávu FÚ o daňové kontrole akce Úprava malého hřiště a relaxačního prostoru pro školní děti. Hlasování 
pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
3. Zprávu FÚ o daňové kontrole akce Oprava obecní kapličky v Bukové. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 
omluven 1. 
4. Zprávu FÚ o daňové kontrole akce 21 TI Nížkov pro p. č. 943/21-23, 943/31, 943/34, 943/48, 942/2 v k. ú. 
Nížkov. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
5. Závěrečné vyhodnocení a ukončení akce 21 TI Nížkov pro p. č. 943/21-23, 943/31, 943/34,943/48,942/2 
v k .ú. Nížkov evidenční č. 1175130174 Ministerstvem pro místní rozvoj. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 
omluven 1. 
6. Žádost o rozšíření parkovacích míst U Sadu. Na příští zastupitelstvo budou pozváni dva zástupci obyvatel 
bytovky a bude hledáno řešení. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
7. Rozhodnutí o zamítnutí námitky ohledně počtů dětí v MŠ ředitelem KHS kraje Vysočina. Hlasování pro 14, proti 0, 
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
8. Reakce na vyhlášený záměr na prodej stavební parcely p. č. 943/40. 
IV. Zastupitelstvo obce projednalo: 
1. Možnost vyhlášení záměru na pronájem nebo prodej části pozemku p. č. 461/14 v k. ú. Nížkov. 
2. Varianty přemístění autobusové zastávky do prostoru za školou. 
V. Zastupitelstvo obce bylo informováno o: 
1. Průběhu stavby sociálního a technického zázemí u koupaliště. 
2. Nabídce p. Stanislava Horkého na řešení situace směny pozemků u osmibytovky. 
3. Probíhajících stavbách TI v lokalitě Louka. 
4. Povrchových prasklinách štítu na bytovém domě o šesti bytech. 
5. Nutnosti oprav některých komínů na obecních bytech. 
6. Nutnosti opravy schodiště k bytu v obecním domě o devíti bytech. 
7. Nutnosti opravy schodiště do školy. 
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Ověřovatelé: Bohuslav Eliáš a Martina Lacinová 
    

Muflon Nížkov 
Muflonům skončila v jarních měsících ligová sezóna a pomalu se chystají na léto a víkendové turnaje.  
V posledním kole sezony 2012 – 2013 získali nížkovští fotbalisté pouze jeden bod, ale i tak se umístili 
na pěkném 4. místě (3. ligu hraje celkem 11 mužstev). Nejlepšími střelci byli Tomáš Filip a Jakub Pospíchal 
se 14 góly.  
Konečná tabulka sezony 2012 – 13: 
Pořadí Název Z V R P skore body 
1.  FC Viničky Krucemburk 20   16  1  3  101 : 31 49    
2.  Křižánky 20   14  2  4  83 : 28 44   
3.  Vatín 20   11  2  7  57 : 44 35   
4.  Muflon Nížkov 20   10  2  8  55 : 62 32   
5.  Dream Team 20   9  5  6  54 : 38 32   
6.  Obyčtov 20   8  5  7  50 : 57 29   
7.  Sokol Jámy 20   6  5  9  36 : 45 23   
8.  MK Lhotka 20   6  5  9  38 : 54 23   
9.  Světnov 20   6  3  11  47 : 50 21   
10.  Dipar CF 20   5  4  11  31 : 51 19   
11.  FC Kopálisti 20   0  4  16  19 : 111 4   

V půli letních prázdnin 3. srpna 2013 proběhne na hřišti u koupaliště tradiční turnaj v malé kopané Muflon Cup 
2013. Svoji účast již přislíbil loňský vítěz Božkov Team nebo týmy z Karviné, Dobronína či Slovenska. 
Všichni jsou samozřejmě zváni. 

 

Mgr. Miloš Zikmund  
    

Vydává: Obec Nížkov, 592 12 Nížkov 107, telefon: 566 675 136, 910 801 888, 561 110 124, e-mail: nizkov@nizkov.cz, obec@nizkov.cz, 

starosta@nizkov.cz, podatelna@nizkov.cz 
Počet výtisků: 320 ks, tisk: Obecní úřad Nížkov, vyšlo v červenci 2013, neprošlo jazykovou úpravou. 

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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