Zápis
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2017
konaného dne 26. 7. 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: 7 ze sedmi členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelem byl určen Pavel Novotný.
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Vítek, Vladimír Raudenský – Hlasování: 7/0/0 = přijato (vždy v pořadí:
pro/proti/zdrželo se).
Starosta navrhl přidat do programu bod „Rozpočtové opatření“ – Hlasování: 7/0/0 = přijato
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Akce
5.8. – hasičské odpoledne i s programem pro děti
19.8. – závody dračích lodí na Křetínce
10. září 16-17h a 11. září 8-9h – sběr vzorků odpadních vod (v 1,5 litrové PET láhvi) – povinnost všech,
kteří jsou připojeni na obecní kanalizaci (i těch, u kterých obec v květnu dělala kontrolní odběr)
3. Rozpočtové opatření
Starosta obce seznámil přítomné s RO č. 6/2017.
Návrh usnesení 2017/3/1: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 (viz příloha č. 3).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
4. Dotace z MŠMT na sportovní hřiště
Starosta obce seznámil přítomné s podmínkami dotace státní podpory sportu vypsané MŠMT. Finanční
spoluúčast obce je nejméně 40% uznatelných nákladů.
Návrh usnesení 2017/3/2: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na MŠMT o dotaci na
Multisportovní hřiště Lazinov. Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním vlastních nutných finančních
prostředků na dofinancování akce do výše 730 tis. Kč.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
5. Nákup nemovitostí
Starosta obce seznámil s potřebou obce odkoupit pozemek v lokalitě Nad přehradou kvůli možnosti
zokruhování této prozatím slepé silnice.
Návrh usnesení 2017/3/3: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. p.č. 490/4 o ploše 21m2 za cenu
do 100 Kč/m2.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
Diskuze a závěr:
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Přehled usnesení
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2017
konaného dne 26. 7. 2017
Usnesení 2017/3/1: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 (viz příloha č. 3).
Usnesení 2017/3/2: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na MŠMT o dotaci na Multisportovní hřiště
Lazinov. Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování
akce do výše 730 tis. Kč.
Usnesení 2017/3/3: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. p.č. 490/4 o ploše 21m2 za cenu do 100
Kč/m2.
Přílohy:
1. Svolání a program veřejného zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. RO č. 6/2017

Vypracoval:

Pavel Novotný

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Vítek
Vladimír Raudenský

Pavel Novotný, starosta
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