Zápis
ze 2. zasedání zastupitelstva obce v roce 2008,
konaného dne 13. 6. 2008
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace z činnosti zastupitelstva z oblastí:
- doprava
- životní prostředí
- pronájem (obchod)
3. Závěrečný účet za r. 2007
4. Rozpočtový výhled pro r. 2008 – 2014
5. Pověření k uzavření úvěru
6. Obecně závazná vyhláška 1/2008
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr

Průběh jednání:
1. Zahájení
Zasedání zahájil pan místostarosta Miroslav Holas v 19.00 hodin. Úvodem jednání přivítal
přítomné a zkonstatoval, že jednání bylo řádně svoláno, vyhlášeno a přítomno je 5 členů
obecního zastupitelstva, jednání je tedy usnášeníschopné.
Paní Ing. Zdeňka Zobačová a Pavel Novotný se omluvili.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Košíková Radka. Bylo odsouhlaseno, že hlasování bude
veřejné – 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ověřovatelé zápisu budou pan František Doskočil a pan Stránský Jan - 5 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo.
Dále byl projednán program zasedání. Připomínky k programu nebyly.
Hlasování - 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

2. Informace z činnosti zastupitelstva
Doprava:
• Rekonstrukce veř. ploch: obec získála dotaci 4,5 mil., proběhlo výběrové řízení, které
vyhrála fa HOLAS CZ. Obesláno bylo celkem 8 firem a do výběrového řízení se přihlásili 4
firmy. Stavební práce budou probíhat v měsících červen – prosinec
• Získána další dotace 155 tis. z JmK – sanace sklepa u křížku a úpravu okolí křížku
• Živ. prostředí (sečení, úklid zastávek – Kája Doskočilová., nádoby na PET lahve jsou
umístěny u hřiště)
• P. Stránský - odpady PET lahve nebudou odváženy měsíčně, ale čtvrtletně. Místo kontejneru
jsou malé kontejnery.
• Pronájem (obchod) – p. Holas poděkoval p.Milanovi Konupkovi a celé jeho rodině, vyzval

občany k nákupům, aby se udržel obchod v obci.

3. Závěrečný účet za r. 2007
Paní Konupková seznámila přítomné občany s obsahem závěrečného účtu roku 2007.
Zastupitelé obce hlasovali.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Zastupitelé obce souhlasí s hospodařením roku 2007 a to bez výhrad.

4. Rozpočtový výhled pro r. 2008 – 2014
Paní Konupková seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2008 - 2014.
Zastupitelé obce hlasovali o Rozpočtovém výhledu na roky 2008 až 2014.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

5. Pověření k uzavření úvěru
Zastupitelé obce odsouhlasili, že pověří starostu a místostarostu jednáním s bankami a
uzavřením překlenovacího úvěru na období červenec 2008 - duben 2009 na celkovou výši úvěru
4,5 mil. Kč s možností splátky z přijaté dotace v průběhu úvěru (tak, aby max. stav dluhu na
úvěrovém účtu nepřesáhl 4 mil. Kč).
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

6. Obecně závazná vyhláška 1/2008
Paní Konupková nastínila přítomným informace o příjmu obce z daní.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ruší vyhlášky 1/1994 a 1/1995 o použití koeficientů.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

7. Různé
Svoz PET lahví proběhne během 14 dnů.
V obci se chystá vyhláška o udržování klidu a pořádku v neděli a v době nočního klidu.
Ve středu 18. 6. 2008 a 25. 6. 2008 nebudou, z důvodu dovolené, úřední hodiny.
p. Pozdan - probíhá jednání s firmou Ekobotan. Kdo a jak je vede.
Jednání vede pan starosta, který není přítomen.
p. Skalník - v kontejneru na železo je i jiný odpad.
Zastupitelstvo bude nějak řešit. Dvakrát do roka je kontejner v obci a nebezpečný odpad je
možno bezplatně vozit do Rematu Letovice.
p. Tihonová - kdo bude stavební dozor.
Stejně jak loni - p. Toul.
p. Oujezdská – je potřeba prosekat stromy a keře kolem silnic vedoucích do Lazinova.
Toto se bude řešit na podzim v době vegetačního klidu

8. Diskuze
Akce: 19.7. Laz.léto, 9.8. hasiči.

9. Závěr
Pan místostarosta ukončil veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Přehled usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce v roce 2008:
Usnesení 2008/2/1
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet a to bez výhrad.

Usnesení 2008/2/2
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na r. 2008 – 2014.

Usnesení 2008/2/3
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu jednáním s bankami a uzavřením
překlenovacího úvěru na období červenec 2008 - duben 2009 na celkovou výši úvěru 4,5 mil.
Kč s možností splátky z přijaté dotace v průběhu úvěru (tak, aby max. stav dluhu na úvěrovém
účtu nepřesáhl 4 mil. Kč).

Usnesení 2008/2/4
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008.

Přílohy:

Svolání veřejného zastupitelstva
Prezenční listina
Závěrečný účet za r. 2007
Rozpočtový výhled na r. 2008 - 2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Vypracovala: Košíková Radka
Ověřovatelé zápisu: František Doskočil
Ing. Stránský Jan

Miroslav Holas
místostarosta

