Zápis
ze 2. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2017
konaného dne 23. 6. 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3.
Rozpočtové opatření
4.
Závěrečný účet a účetní závěrka za r. 2016
5.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
6.
Pronájem a budoucí prodej pozemku
7.
Odpadní vody
Průběh jednání:
1. Zahájení
Předsedající – starosta obce Pavel Novotný – zahájil zasedání v 19:00 hodin.
Přítomno: 5 ze sedmi členů zastupitelstva obce, Vladimír Raudenský, Franišek Doskočil - omluveni.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelem byl určen pan Petr Košík.
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Vítek, Stanislava Brablecová – Hlasování: 5/0/0 = přijato (vždy v pořadí:
pro/proti/zdrželo se).
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Zhodnocení průběhu mistrovství světa v dlouhém kvadriatlonu
Starosta poděkoval všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu závodu a přečetl děkovné dopisy od
pořadatele a vítěze závodu. Akce byla úspěšná.
b) Rekonstrukce hráze přehrady Křetínka
Povodí Moravy uspořádalo 18. května seznámení veřejnosti s postupem rekonstrukce hráze.
p. Zobačová: Chtěla bych upozornit na prohlídku hráze před a po rekonstrukci v souvislosti se změnou
technologie.
p. Holas: Bude se měnit technologie, prohlídka bude ale až v září, obce budou měsíc předem informovány.
c) Dětské a sportovní hřiště
Obec podala žádost Nadaci ČEZ o dotaci na sportovní hřiště (s umělým povrchem). 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. Hlídáme vypsání programů pro podávání žádostí.
d) Komplexní pozemkové úpravy – vytyčování hranic
Upozornění vlastníkům pozemků v extravilánu – po komplexních pozemkových úpravách má každý
vlastník nárok na 1 vytyčení hranic svých pozemků zdarma (hradí to PÚ). Každé další vytyčení si již ale
musí hradit (cca 1000 Kč / 100 m vytyčené hranice). Takže doporučujeme s prvním vytyčením neplýtvat.
p. Zobačová: Chtěla bych se zeptat, jestli první vytyčení od pozemkového úřadu je časově neomezené?
p. Holas: První vytyčení od PÚ není nijak časově omezeno.
e) Posouzení stavu stromů
Z lípy v zatáčce pod křižovatkou „Na dolách“ se koncem května odlomila velká suchá větev a spadla na
silnici. Obec proto ihned objednala soudního znalce na posouzení stavu na všechny vysoké stromy
v intravilánu obce, tj. na tuto lípu, dále na lípu „Na rozcestí“ a na trojici jilmů u schodiště na zkratce
z hlavní silnice. Posudek budeme mít příští týden.
f) Rezidenční karty
Upozorňuji držitele rezidenčních karet, že jejich půjčování cizím osobám je porušení pravidel a to bude
znamenat, že karta může být zneplatněna a v příštím období nebude vydána.
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g) Akce
15.7. – volejbalový turnaj „Lazinovské léto“
5.8. – hasičské odpoledne i s programem pro děti
19.8. – závody dračích lodí na Křetínce
p. Stránský pozval všechny přítomné na benefiční akci Lazinovská lávka, která bude 1.7. na Letišti Lazinov
3. Rozpočtové opatření
Pan Košík seznámil přítomné s RO č. 3 a 4/2017, která schválil starosta v rámci své kompetence a s RO č.
5/2017.
Návrh usnesení 2017/2/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3 a 4/2017 schválená
starostou a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 (viz příloha č. 3).
Hlasování: 5/0/0 = přijato
4. Závěrečný účet a účetní závěrka za r. 2016
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou z přezkumu hospodaření za rok 2016. Pan Košík seznámil přítomné
se závěrečným účtem a účetní závěrkou obce za rok 2016, které byly vyvěšeny na úřední desce obce a na
elektronické úřední desce včetně všech příloh.
Návrh usnesení 2017/2/2: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za r. 2016 (viz přílohy č. 4) bez
výhrad. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za r. 2016 (viz přílohy č. 5)
Hlasování: 5/0/0 = přijato
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace od JMK na
dovybavení zásahové jednotky – na výstroj, věcné prostředky PO a nastavovací žebřík.
Starosta dále seznámil přítomné s tím, že obec získá darem od JMK sanitku. Je připravena k odběru a bude
sloužit hasičům a vodním záchranářům. Parkovat bude v hasičské zbrojnici.
p. Stránský: Bude sanitka již k dispozici na Lazinovskou lávku 1.7.?
p. Holas: Ne nebude, do 1.7. se to nestihne realizovat.
Návrh usnesení 2017/2/3: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 67 tis. Kč obci
z rozpočtu JMK na dovybavení zásahové jednotky (viz příloha č. 6). Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné
přijetí sanitního vozu z majetku JMK do majetku obce.
Hlasování: 5/0/0 = přijato
6. Pronájem a budoucí prodej pozemku

Obec vyvěsila záměr (příloha č. 7) pronajmout a po vybudování dětského hřiště na pozemku p.č.
485/37 následně prodat část uvedeného pozemku o výměře 62 m2 (v GP č. 332-1 1145/2017 je
označena jako pozemek p.č. 485/41), kterou pro dětské hřiště nevyužije.
Návrh usnesení 2017/2/4: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s [osobní údaje] na bezplatný
pronájem části pozemku p.č. 485/37 o výměře 62 m2 (je v GP č. 332-1 1145/2017 označena jako parcela p.č.
485/41) a budoucí prodej uvedené části pozemku za cenu 100 Kč/m2 za podmínek uvedených v návrhu
smlouvy (viz příloha č. 8).
Hlasování: 5/0/0 = přijato
7. Odpadní vody
Ti, co jsou v obci napojeni na veřejnou kanalizaci, mají podle Kanalizačního řádu povinnost 1x/rok nechat si
provést rozbor vzorku odpadních vod. Starosta upozornil, že v letošním roce už všichni napojení na kanalizaci
jsou povinni si nechat udělat rozbor. Letos proběhne hromadný sběr vzorků opět na začátku září.
Zastupitelé se předběžně shodli, že obec uhradí za vlastníky domů rozbory vzorků odpadních vod, sebrané při
hromadném sběru vzorků, organizovaném obcí 1x za rok.
p. Konupková: Jaké povinnosti budou mít obyvatelé, kteří mají jímku na vyvážení?
starosta: Ti, co mají jímku, budou dokladovat množství vyvezené odpadní vody.
Návrh usnesení 2017/2/5: Zastupitelstvo obce schvaluje každoroční uhrazení rozborů u vzorků odpadních vod
sebraných při hromadném sběru vzorků organizovaném obcí 1x za rok. Zastupitelstvo dále schvaluje příslušnou
změnu dokumentu „Obec Lazinov – vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace – KUCHAŘKA“ na
obecním webu.
Hlasování: 5/0/0 = přijato
Diskuze a závěr:
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Přehled usnesení
ze 2. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2017
konaného dne 23. 6. 2017
Usnesení 2017/2/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3 a 4/2017 schválená starostou a
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 (viz příloha č. 3).
Usnesení 2017/2/2: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za r. 2016 (viz přílohy č. 4) bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za r. 2016 (viz přílohy č. 5)
Usnesení 2017/2/3: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 67 tis. Kč obci
z rozpočtu JMK na dovybavení zásahové jednotky (viz příloha č. 6). Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné
přijetí sanitního vozu z majetku JMK do majetku obce.
Usnesení 2017/2/4: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s [osobní údaje] na bezplatný pronájem
části pozemku p.č. 485/37 o výměře 62 m2 (je v GP č. 332-1 1145/2017 označena jako parcela p.č. 485/41) a
budoucí prodej uvedené části pozemku za cenu 100 Kč/m2 za podmínek uvedených v návrhu smlouvy (viz
příloha č. 8).
Usnesení 2017/2/5: Zastupitelstvo obce schvaluje každoroční uhrazení rozborů u vzorků odpadních vod
sebraných při hromadném sběru vzorků organizovaném obcí 1x za rok. Zastupitelstvo dále schvaluje příslušnou
změnu dokumentu „Obec Lazinov – vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace – KUCHAŘKA“ na
obecním webu.
Přílohy:
1. Svolání a program veřejného zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. RO č. 3/2017, č. 4/2017 a č. 5/2017
4. Závěrečný účet za r. 2016, vč. příloh
5. Účetní závěrka za r. 2016, vč. příloh
6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
7. Záměr prodeje pozemku
8. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc

Vypracoval:

Petr Košík

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Vítek
Stanislava Brablecová

Pavel Novotný, starosta
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