Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2017
konaného dne 24. 3. 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3.
Rozpočtová opatření
4.
Sídlo Vodní záchranné služby ČČK Letovice – Křetínka
5.
Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady
6.
Diskuze a závěr:
Průběh jednání:
1. Zahájení
Předsedající – místostarosta obce Miroslav Holas – zahájil zasedání v 18:00 hodin.
Přítomno: 6 ze sedmi členů zastupitelstva obce.
Starosta Ing. Pavel Novotný se dostavil v průběhu zasedání.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelem byl určen pan Petr Košík.
Ověřovatelé zápisu: František Doskočil, Jaroslav Vítek – Hlasování: 6/0/0 = přijato (vždy v pořadí:
pro/proti/zdrželo se).
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Komplexní pozemkové úpravy a digitalizace katastru
Upozornění vlastníkům pozemků (v extravilánu i v intravilánu obce Lazinov), kterým se změnilo číslo
nějakého pozemku nebo výměra, že měli povinnost podat (do 31. ledna 2017) přiznání k dani z nemovitosti.
Pokud tak neučinili, tak by to měli napravit.
b) Dětské a sportovní hřiště
Obec podala žádost o dotaci na dětské hřiště Nadaci ČEZ. Žádost prošla formální kontrolou, ale správní
rada nadace dala přednost jinému projektu. Další možnost získání dotace na dětské či sportovní hřiště je u
MŠMT a MMR (příjem žádostí je v červnu a říjnu na rok 2018). Mezitím podáme žádost u Nadace ČEZ o
dotaci na sportovní hřiště s umělým povrchem.
c) Prodloužení veřejného osvětlení a místního rozhlasu
E.ON plánuje kvůli zřizování dalších odběrných míst protáhnout vedení NN od křižovatky Na Vrších podél
hlavní silnice směrem ke Krtečkovi. Jsme domluveni s E.ONem, že až se tato akce bude projektovat a
realizovat, tak do výkopu položíme také kabel pro veřejné osvětlení a místní rozhlas. Využijeme toho, že
E.ON zajistí všechna projednání (s krajem jako vlastníkem pozemků) a stavební povolení, a zároveň tak
zlevníme naši stavbu. Odhadujeme, že do roka začnou práce s osvětlením i této zatím tmavé části obce.
d) Rekonstrukce silnice Křetín – Lazinov
S ohledem na plánované Mistrovství světa v dlouhém kvadriatlonu začala Správa a údržba silnic s opravou
silnice Křetín – Lazinov. Obec přislíbila spoluúčast v podobě úprav vyčištění odvodňovacích příkopů podél
cesty a vybudování 1 nástupiště na zastávce u Krtečka (na protější straně silnice).
e) Rekonstrukce hráze přehrady Křetínka
Povodí Moravy plánuje úpravu hráze, přelivu a vývaru tak, aby hráz bezpečně převedla deseti-tisíciletou
vodu. Obec rozporovala způsob provádění opravy a hlavně nutnost tak razantního snížení hladiny (o 16m).
Mezitím se vyměnilo vedení v Povodí Moravy a to slíbilo projekt přepracovat tak, aby nebylo nutné tolik
snižovat hladinu, a poté vyzve obce k dalšímu jednání.
Starosta Ing. Pavel Novotný převzal od místostarosty p. Holase řízení zasedání zastupitelstva.
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f) Odpadní vody
V dubnu zajistí obec u odborné firmy odběr vzorků ke kontrolním rozborům – u těch, kterým nevyšly
loňské rozbory + ti, co mají podezřele dobrý výsledek – březen, duben. Doporučujeme aplikovat bakterie.
Platí tato zásada přístupu obce k těm, kterým vzorky nevyhoví kanalizačnímu řádu:
 U těch, kteří mají ČOV nebo doplnili svůj septik filtrem, a přesto jim rozbor vzorku nevyšel, tak s nimi
bude obec spolupracovat na tom, aby jim zařízení dobře čistilo (viz bakterie, opakované rozbory).
 U těch, kteří jsou napojeni na veřejnou kanalizaci jen ze septiku bez filtru) a rozbor jim nevyšel (nebo
jej nedělali), tak iniciujeme správní řízení pro porušení zákona o vodovodech a kanalizacích a
kanalizačního řádu.
g) Roční kontrola a čištění komínů
Obec opět organizuje přítomnost kominíka na roční kontrolu komínků – v sobotu 1.4. 2017 přijede kominík
zájemcům zkontrolovat a vyčistit komín. Cenu si domlouvá a platí každý sám. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě.
h) Elektronická evidence tržeb
Obec pořídila do hospody a do obchodu zařízení pro EET.
i)

Audit hospodaření obce v r. 2016
6. března proběhl audit hospodaření obce v r. 2016. Nebyla zjištěna žádná závada. Poděkování Petrovi
Košíkovi. Zpráva z auditu bude předložena zastupitelstvu na příštím zasedání v rámci schvalování
závěrečného účtu za r. 2016.

j) Místní poplatky za odpad a ze psů
Upozornění na povinnost uhradit místní poplatek za likvidaci odpadů a ze psů do konce března. Sazby se
nemění (navržená obecní vyhláška o nakládání odpady neřeší poplatky).
k) Akce
8.4. od 8:30h – jarní úklid (zakončení ve Vranové), zametení silnic, kontejner (od soboty 12h i pro obyv.)
30.4. (neděle) – čarodějnice
3.6. (sobota) – Mistrovství světa v dlouhém kvadriatlonu
3. Rozpočtová opatření
Pan Košík seznámil přítomné s RO č. 1/2017, které schválil starosta v rámci své kompetence a s RO č. 2/2017.
Návrh usnesení 2017/1/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017 schválené
starostou a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 (viz příloha č. 3).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
4. Sídlo Vodní záchranné služby ČČK Letovice – Křetínka
Obec navázala spolupráci s Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže, s jeho místní skupinou
Letovice – Křetínka. Zatím mají sídlo na Svitavici. To však přestává od loňska vyhovovat a také chtějí více
spolupracovat s obcí a JSDH Lazinov. Domlouváme se na přesunu jejich sídla do hasičské zbrojnice a následné
spolupráci. Budou nám zajišťovat záchrannou službu při červnovém mistrovství světa v kvadriatlonu, školit
naše hasiče v oblasti první pomoci a vodní záchrany, vypomáhat na akcích pro děti atd. Společně budeme shánět
motorový člun, který si zatím musejí půjčovat, snažíme se získat vyřazenou sanitku. Mohla by to být
oboustranně výhodná spolupráce.
Návrh usnesení 2017/1/2: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění sídla Vodní záchranné služby ČČK, místní
skupiny Letovice – Křetínka, v nové hasičské zbrojnici na adrese Lazinov 137.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
5. Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem OZV o nakládání s odpady.
Návrh usnesení 2017/1/3: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Lazinov č. 1/2017 o
nakládání s odpady (viz příloha č. 4).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
Diskuze a závěr:
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Přehled usnesení
z 1. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2017
konaného dne 24. 3. 2017
Usnesení 2017/1/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/20176 schválené starostou a
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 (viz příloha č. 3).
Usnesení 2017/1/2: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění sídla Vodní záchranné služby ČČK, místní skupiny
Letovice – Křetínka, v nové hasičské zbrojnici na adrese Lazinov 137
Usnesení 2017/1/3: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Lazinov č. 1/2017 o
nakládání s odpady (viz příloha č. 4).

Přílohy:
1. Svolání a program veřejného zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. RO č. 1/2017 a č. 2/2017
4. Obecně závazná vyhláška obce Lazinov č. 1/2017 o nakládání s odpady
Vypracoval:

Petr Košík

Ověřovatelé zápisu:

František Doskočil
Jaroslav Vítek

Pavel Novotný, starosta
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