Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2017
konaného dne 13. 10. 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3.
Rozpočtové opatření
4.
Smlouva o příspěvku na financování sítě sociálních služeb
5.
Plán rozvoje obce pro období 2017 - 2022
Průběh jednání:
1. Zahájení
Předsedající – starosta obce Pavel Novotný – zahájil zasedání v 19:00 hodin.
Přítomno: 5 ze sedmi členů zastupitelstva obce, Iva Konupková a Vladimír Raudenský jsou omluveni.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Vyvěšený program jednání – Hlasování: 5/0/0 (vždy v pořadí: pro/proti/zdrželo se) = schválen.
Zapisovatelem byl určen pan Petr Košík.
Ověřovatelé zápisu: Stanislava Brablecová a František Doskočil – Hlasování: 5/0/0 = schváleni.
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Rekonstrukce hráze přehrady Křetínka
Povodí Moravy zve na komentovanou prohlídku hráze Křetínské přehrady – sobota 14. října – 9 -13 (vždy
v celou hodinu).
b) Dětské a sportovní hřiště
Obec podala žádost na MŠMT o dotaci na sportovní hřiště (s antukou). Vyhodnocení žádostí bude v
listopadu. MMR vypsalo výzvu na podávání žádostí o dotace v Progamu rozvoje a obnovy venkova pro rok
2018 – dětská hřiště tam nejsou přímo zmíněna.
c) Místní komunikace Nad přehradou
Zpracovává se projekt – 3 stavební části (kanalizace, povrch, nová spojnice), řešíme obrubníky u
Terryových.
p. Müller: Na kterou stranu ulice bude v projektu spád kanalizace a dešťové vody.
p. Holas: Vyústění kanalizace bude na vpusti č. 1 u Kozohorských. Budou se dělat nové vpustě a
odvodnění. Vše bude v projektové dokumentaci. Kanál u Müllerových bude zachován.
d) Odpadní vody
Protokoly z rozboru vzorků sbíraných 10. a 11. září jsou na obci k vyzvednutí. Celkově se výsledky
zlepšují.
p. Ondříček: Jak je třeba vyvážet septik a jak dlouho trvá nastartování biologických procesů v septiku.
p. Holas: Když se septik vyveze zcela, tak nové nastartování biologických procesů trvá velmi dlouho, i
2 roky. Je proto vhodné při vyčerpávání zařízení ponechat asi 1/3 odpadního kalu v první komoře.
p. Karásek: Jsou v protokolu uvedeny maximální přípustné limity pro naši obec.
p. Holas: Limity v protokolu uvedeny nejsou. Jsou stanoveny v kanalizačním řádu obce, který je zveřejněn
na www.lazinov.cz
p. Karásek: Při úklidu přehrady jsme našli výpustě ve svahu, kde vytékal přímo odpad bez vyčištění.
Mají domy nad tímto svahem septiky a čističky.
p.Holas: Váš podnět prověříme. Domy nad tímto svahem mají vyřešeno čistění odpadních vod.
e) Úprava vzrostlých stromů
V červnu si nechala obec vypracovat znalecký posudek na zdravotní stav vzrostlých stromů v obci (lípa
v zatáčce u Tihonů, lípa u Folerů, trojice jilmů u hl.silnice). V srpnu provedli arboristé doporučené zásahy
(zdravotní řezy, přidání a výměnu vazeb).
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f) Závěry z dílčího přezkumu hospodaření
Účetnictví obce je bez zjištění. Pouze musíme upravit smlouvu o budoucím prodeji nevyužité části pozemku
pro dětské hřiště.
g) Volby 2017
20. října 2017 14- 22 h, sobota 21. října 8-14 h
h) MUDr. Striová nebude v době od 16. do 27. října 2017 z důvodu dovolené ordinovat
i)

Akce
Blaženy H.Poříčí – divadlo v Křetíně, Muzeum Boskovicka – 2 akce, (Lazinov - vánoční zpívání)

j) Stávající knihovnice končí k 31.12.2017. Prosím proto možné zájemce o tuto práci, aby se přihlásili na
obecním úřadě nebo přímo starostovi.
3. Rozpočtové opatření
Pan Košík seznámil přítomné s RO č. 7, 8 a 9/2017, která schválil starosta v rámci své kompetence.
Návrh usnesení 2017/4/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2017, 8/2017 a 9/2017
schválená starostou (viz příloha č. 3).
Hlasování: 5/0/0 = přijato
4. Smlouva o příspěvku na financování sítě sociálních služeb
Obec by měla uhradit Městu Boskovice roční příspěvek na minimální síť služeb sociální prevence a odborného
sociální poradenství pro rok 2018 – podle počtu obyvatel = 2.193 Kč (= 161 x 13,6 Kč)
Návrh usnesení 2017/4/2: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Městem Boskovice o příspěvku
na financování služeb sociální prevence a odborného sociální poradenství zařazených do Minimální sítě
sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018 (viz příloha č. 4)
Hlasování: 5/0/0 = přijato
5. Plán rozvoje obce pro období 2017 - 2022
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem tohoto strategického rozvojového dokumentu.
Návrh usnesení 2017/4/3: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje obce Lazinov na období 2017 – 2022 (viz
příloha č. 5).
Hlasování: 5/0/0 = přijato
Diskuze a závěr:

2

Přehled usnesení
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2017
konaného dne 13. 10. 2017
Usnesení 2017/4/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2017, 8/2017 a 9/2017
schválená starostou (viz příloha č. 3).
Hlasování: 5/0/0 = přijato
Usnesení 2017/4/2: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Městem Boskovice o příspěvku na
financování služeb sociální prevence a odborného sociální poradenství zařazených do Minimální sítě
sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018 (viz příloha č. 5)
Hlasování: 5/0/0 = přijato
Usnesení 2017/4/3: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje obce Lazinov na období 2017 – 2022 (viz
příloha č. 6).
Hlasování: 5/0/0 = přijato

Přílohy:
1. Svolání a program veřejného zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. RO č. 7/2017, č. 8/2017 a č. 9/2017
4. Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociální poradenství
zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018
5. Plán rozvoje obce Lazinov na období 2017 – 2022

Vypracoval:

20.10.2017

Ověřovatelé zápisu:

Petr Košík

František Doskočil
Stanislava Brablecová

Pavel Novotný, starosta
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