
  
 
 

    
Číslo 3  Ročník 2013    

Nařízení rady obce 
Vážení spoluobčané, 
vzhledem k tomu, že stále pokračují návštěvy nepovolaných osob v domácnostech a několikrát došlo 
k okradení starších lidí, vydala Rada obce Nížkov nařízení zakazující podomní a pochůzkový prodej na celém 
území obce, včetně Bukové a Špinova.  
Toto nařízení se nevztahuje na:  
zásilkový prodej, na veřejné sbírky, na ohlášené očkování domácích zvířat, na prodej v pojízdné prodejně 
a obdobném zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb, na nabídku a prodej zboží 
a poskytování služeb při výstavních, školních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, 
sportovních podnicích, na restaurační předzahrádky a na předsunutá prodejní místa. 
Na základě tohoto nařízení Vás nikdo nesmí obtěžovat různými nabídkami. V případě, že se tak stane, sdělte 
dotyčným osobám, že taková činnost je v naší obci zakázána.  
Pokud neodejdou, tak zavolejte na OÚ (tel. 566 675 136, 561 110 124) nebo přímo na policii (tel. 
974 282 651 nebo linka 158). 

Jan Mokrý – starosta obce 
       

Informace z OÚ 
- Ve dvoře za prodejnou Jednoty jsou umístěny zelené kontejnery na odpad zeleně 
ze zahrádek. 
- Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 25. 10 od 14.00 
do 22.00 hod a v sobotu 26. 10. od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnost pro okrsek 
Nížkov a Špinov je v obecním domě č. p. 18 v Nížkově (u Vytlačilů). V Bukové je 
volební místnost ve společenské místnosti za prodejnou.  

Jan Mokrý – starosta obce 
      

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 21. 6. 2013 v 1900 hodin 
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č. j. ZO/5/2013 
I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 12, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 3. 
2. Že se na této schůzi bude hlasovat o variantě přemístění autobusové zastávky. Hlasování pro 12, proti O, zdržel se O, 
nepřítomen O, omluveni 3. 
3. Variantu B přemístění autobusové zastávky do prostoru před sokolovnou. Hlasování pro 12, proti O, zdržel se O, 
nepřítomen O, omluveni 3. 
4. Vybudování dalších parkovacích míst v lokalitě U Sadu. Podmínky provozování budou upřesněny. Hlasování 
pro 8, proti O, zdrželi se 4, nepřítomen O, omluveni 3. 
5. Příspěvek na opravu komunikace z Rosičky na Českou Mez ve výši 30 tisíc Kč. Hlasování pro 12, proti O, zdržel se O, 
nepřítomen O, omluveni 3. 
6. Pořízení dvou křovinořezů. Hlasování pro 12, proti O, zdrželi se O, nepřítomen O, omluven 3. 
7. Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko o poskytnutí finančního příspěvku obce na stavbu 
kanalizace stok B, B1 a B2 ve výši 815 678,- Kč. Hlasování pro 9, proti O, zdrželi se 2, nepřítomen 1, omluveni 3. 
8. Smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace na výstavbu "Výletiště" ve výši 100 tisíc Kč. Hlasování pro 12, 
proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 3. 
9. Smlouvu o právu k provedení stavby. Hlasování pro 12, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 3. 
1O. Udělení souhlasu z hlediska ochrany ovzduší dle zákona 86/2002 (zákon o ochraně ovzduší) pro stavbu 
Novostavba autodílny, souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a souhlas s umístěním přípojek elektro 
a splaškové kanalizace na obecním pozemku parc. č. 458-v ZE. Hlasování pro 12, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 3. 
11. Smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí finančního daru obci ve výši 30 927,- Kč. Finanční prostředky 
budou převedeny do základní školy. Hlasování pro 12, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 3. 
12. Smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí finančního daru obci ve výši 31 000,- Kč. Finanční prostředky 
budou převedeny do základní školy. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
13. Rozpočtové opatření číslo 2/2013 rozpočtové změny číslo 47-68. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 
omluven 3. 
14. Uzavření dodatku na zhotovení 3 kusů přípojek s firmou JCZ s. r. o. Maršovice. Hlasování pro 8, proti 0, zdrželi se 4, 
nepřítomen 0, omluveni 3. 
15. Dar ve výši 500,- Kč Hospicovému hnutí Vysočina, o. s. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
16. Zadání vypracování průkazu energetické náročnosti budovy MŠ Nížkov a ZŠ Nížkov firmě Ing. Leoš 
Pohanka, Nové Veselí. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
II. 
1. Zastupitelstvo obce Nížkov projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 
a závěrečný účet obce na rok 2012 bez výhrad. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 3. 
2. Zastupitelstvo obce Nížkov posoudilo nabídky na montáž zářivek v přízemí ZŠ Nížkov. Vybrána byla 
firma Jaroslav Holcman, Nížkov. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
III. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o: 
1. Tom, že se rozpadají některé komíny na domě o devíti bytových jednotkách. 
2. Výstavbě šachty pro vodoměr na hřbitově a změně smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko 
na dodávku vody. 
3. Přípravě odizolování budovy ZŠ Nížkov. 
4. Žádosti pana Šimka na vybudování stání pro auto. 
5. Žádosti o odkoupení stavební parcely číslo 943/55. 

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Martina Lacinová 
        

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 27. 7. 2013 v 1930 hodin 
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č. j. ZO/6/2013 
I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
2. Přesunutí projednání žádostí pana Hrubého a pana Velína na začátek jednání zastupitelstva. Hlasování pro 14, 
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
3. Odložení rozhodnutí o umístění zrcadla u Dvořákových. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
4. Odložení rozhodnutí o vybudování horského kanálu u Markových. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 
omluven 1. 
5. Prodej stavební parcely č. 943/55 panu Miloslavu Markovi. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
6. Výměnu oken v prodejně potravin a provozovně kadeřnictví. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1. 
7. Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce Nížkov za použití Ustanovení § 44 zákona č. 183/2006 Sb. 
O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úhradu nákladu 
na zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu obce Nížkov projektantem hradí navrhovatel. Hlasování pro 14, 
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen O, omluven 1. 
8. Pronájem obecního bytu č. p. 220 paní Haně Fejtové. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
9. Pronájem obecního bytu č. p. 222/1 paní Zdence Dejmalové. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
10. Smlouvu o výpůjčce s firmou EKO-KOM a. s. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
11. Návrh studie mostu u škrobárny. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
12. Dar 1 000,- Kč Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM. Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 4, 
nepřítomen 0, omluven 1. 
13. Dar 1 000,- Kč panu Václavu Augustinovi, Oudoleň, na vydání knihy Něco o sokolnictví a vše dostupné 
o jestřábu lesním a jeho výcvik. Hlasování pro 11, proti O, zdrželi se 3, nepřítomen O, omluven 1. 
II. Zastupitelstvo obce neschválilo: 
1. Vyhlášení záměru na prodej části pozemku, parc. č. 461/14. Hlasování pro 7, proti O, zdrželi se 7, nepřítomen O, omluven 1. 
2. Zveřejňování příspěvků politických stran v Nížkovských listech. Hlasování pro zveřejňování 3, proti 6, zdrželi se 5, 
nepřítomen O, omluven 1. 
III. Zastupitelstvo obce projednalo: 
1. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 461/14. 
2. Žádost o vyjádření k osazení zrcadla u Dvořákových a vybudování horského kanálu u Markových. 
3. Žádost firmy společnost NIROS s. r. o. Nížkov o změnu územního plánu. 
4. Návrh studie mostu u škrobárny. 
5. Změny na stavbě zázemí u koupaliště. 
IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace: 
1. O výpovědi ze strany nájemníků z obecního bytu č. p. 222/1. 
2. O žádostech o obecní byty. 
3. O jednáních o možnostech odizolování budovy školy. 
4. O tom, že v přízemí ZŠ proběhla výměna osvětlení. 
5. O přípravě opravy fasády a schodů u budovy ZŠ. 
6. O průběhu sečení obecních ploch. 
7. O přípravě oprav komínů v obecních bytech, přípravě rozšíření parkoviště v lokalitě U Sadu a přípravě 
nátěru části střechy ZŠ. 
8. O postupu výstavby kanalizace - stoka B, B1, B2. 
9. O zničení značky u Eliášových (ve směru na Bukovou). 
10. O změnách na stavbě zázemí u koupaliště. 

Ověřovatelé: Martina Lacinová a Bohuslav Eliáš 
        

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 6. 9. 2013 v 1900 hodin 
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č. j. Z0/7/2013 
I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
2. Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 461/14 o rozloze cca 500 m2. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, 
nepřítomen 0, omluven 3. 
3. Pořízení herních prvků (housenka a tabule) na zahradu MŠ Nížkov. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 
omluveni 3. 
4. Opravu komínů na bytovém domě o devíti bytových jednotkách obložením polystyrenem a omítkou. 
Hlasování pro 9, proti 1, zdrželi se 2, nepřítomen 0, omluveni 3. 
5. Zadání opravy komínů na bytovém domě o devíti bytových jednotkách firmě Ing. Jaromír Pospíchal, 
Nížkov. Smlouva o dílo na opravu komínů na bytovém domě o devíti bytových jednotkách bude uzavřena 
s firmou Ing. Jaromír Pospíchal, Nížkov. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 3. 
6. Zadání výstavby parkoviště U Sadu firmě DP Stavební, Špinov. Smlouva o dílo na výstavbu parkoviště 
U Sadu bude uzavřena s firmou DP Stavební, Špinov. Hlasování pro 8, proti 0, zdrželi se 4, nepřítomen 0, omluveni 3. 
7. Opravu schodů u Jednoty v Bukové, zhotovením jednoho terasového schodu a opravou boku schodiště 
včetně přilehlého chodníku. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
8. Opravu schodů u ZŠ Nížkov tak, že bude uzavřená smlouva s firmou TOPSTONE s. r. o. Hlasování pro 11, proti 1, 
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
9. Revizi a opravu podesty v domě o devíti bytových jednotkách. O povrchové úpravě schodů následně 
rozhodne rada obce. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
10. Zadání opravy silnice u Šorfových firmě Colas CZ a. s. S firmou Colas CZ a. s. bude následně uzavřena 
smlouva. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
11. Zadání opravy silnice u Mokrých firmě Colas CZ a. s. S firmou Colas CZ a. s. bude následně uzavřena 
smlouva. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
12. Vyzkoušení umístění zrcadla u Dvořákových. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen O, omluveni 3. 
13. Odložení rozhodnutí o vybudování horské vpusti u Markových. Hlasování pro 11, proti O. zdržel se 1, nepřítomen O, 
omluveni 3. 
14. Smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci MAS Českomoravské pomezí o. p. s. 
ve výši 23 841,- Kč. Hlasování pro 12, proti O. zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
15. Rozpočtové opatření č. 3/2013 ze dne 6. 9. 2013, rozpočtové změny 69 – 101. Hlasování pro 12, proti O. zdržel se O, 
nepřítomen 0, omluveni 3. 
16. Uzavření smlouvy na dodávku oken do prodejny Iva a provozovny kadeřnictví s firmou Zednictví Luboš 
Janda, Nížkov. Hlasování pro 8, proti 2, zdrželi se 2, nepřítomen O, omluveni 3. 
II. Zastupitelstvo obce neschválilo: 
1. Zadání výstavby parkoviště U Sadu firmě Ing. Jaromír Pospíchal, Nížkov. Hlasování pro 3, proti O, zdrželo se 9, 
nepřítomen O, omluveni 3. 
III. Zastupitelstvo obce zamítlo: 
1. Nabídku obecně prospěšné společnosti „Energie pod kontrolou". Hlasování pro zamítnutí 12, proti 0, zdržel se O, nepřítomen O, 
omluveni 3. 
IV. Zastupitelstvo obce projednalo: 
1. Možnosti opravy komínů na bytovém domě o devíti bytových jednotkách. 
2. Nabídky na výstavbu parkoviště U Sadu. 
3. Možnosti opravy fasády budovy ZŠ Nížkov. 
4. Nabídku na opravu schodů u Jednoty v Bukové. 
5. Nabídku na opravu schodů bytu na bytovém domě o devíti bytových jednotkách. 
6. Nabídku na opravu schodů ZŠ Nížkov. 
7. Nabídky na opravu komunikací u Mokrých a u Šorfových. 
8. Umístění dopravního zrcadla u Dvořákových. 
9. Možnost umístění retardéru na křižovatce u Dvořákových. 
10. Možnost zhotovení horské vpusti u Markových. 
11. Doplnění zápisu zastupitelstva obce Nížkov ze dne 26. 7. 2013: Zastupitelstvo projednalo - Pan Jaroslav 
Fiksa, který postoupil na uvolněné místo do ZO jako první náhradník z kandidátky Sdružení nezávislých 
kandidátů, složil slib ZO Nížkov. 
12. Nabídku oken v prodejně Iva a v provozovně kadeřnictví. 
13. Možnost výstavby různých typů mostů (různých nosností) u škrobárny. 
V. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o: 
I. Nabídce na dodavatele elektrické energie. 
2. Nutnosti položení obrubníků u silnice u Šorfových a Zikmundových a o opravě obrubníků a horské vpusti 
u č. p. 30. 
3. Provedeném nátěru části střechy ZŠ Nížkov. 
4. Jednáních s Pytlíkovými a paní Dejmalovou. 
5. Ošetření akátu na návsi. 

 4
 



Ověřovatelé: Martina Lacinová a Miloslav Augustin 
       

Muflon Cup 
První srpnovou sobotu se konal již 
tradiční turnaj Muflon Cup 
s pořadovým číslem 12. 
Třicetistupňová vedra neodradila 
18 týmů, které se na výborně 
připraveném trávníku utkaly 
o hodnotné ceny. 
Turnaj opět navštívily stálé týmy 
jako Kozel Team, Brojlers 
Poděšín, FC Radox, Autobus 
Club, Baskeťáci nebo Marsa 
Karviná. Také si po roční 

přestávce opět přijel zahrát tým složený z hráčů z České republiky a i ze Slovenska KFC Sekaná (dříve 
H.R.A.N.O.L Skalica). Nováčkem turnaje byly týmy Tequila Škrdlovice a Oťasové ze Žďáru nad Sázavou. 
Už během bojů v základních skupinách došlo na překvapení v podobě vyřazení Kozel Teamu. Domácí 
Mufloni i 1. FC Rodinka postoupily do vyřazovacích bojů. Rodince se dařilo o trochu více, protože skončila 
po penaltovém boji na pěkném 3. místě. Do finále se probojovala mužstva Marsa Karviná a KFC Sekaná. Na 
finálovém zápase bylo vidět, že hráči obou týmů toho mají za celý den dost, a tak utkání skončilo v normální 
hrací době 0 : 0. V penaltovém rozstřelu si lépe vedli hráči KFC Sekaná a radovali se z celkového vítězství. 
Nejlepším střelcem turnaje byl Jiří Dítě z týmu Oťasové, který nastřílel 9 branek a cenu pro nejlepšího 
gólmana si odnesl Lubomír Jankovič z vítězného týmu KFC 
Sekaná. 
Čtvrtfinále 
1. FC Rodinka - Autobus Club 1 : 1 (penalty 4 : 3) 
KFC Sekaná - Bílá Síla 2 : 1 
Oťasové - Dobronín 1 : 4 
Marsa Karviná - Muflon Nížkov 1 : 0 
Semifinále 
Dobronín - KFC Sekaná 0 : 3 
1. FC Rodinka - Marsa Karviná 0 : 0 (penalty 5 : 6) 
O 3. místo 
1. FC Rodinka - Dobronín 7 : 6 penalty 
Finále 
KFC Sekaná - Marsa Karviná 0 : 0 (5 : 3 penalty) 

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 říjnu 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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