Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2018
konaného dne 16. 2. 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3.
Rozpočtová opatření
4.
Výběr dodavatele stavby dětského hřiště
Průběh jednání:
1. Zahájení
Předsedající – starosta obce Pavel Novotný – zahájil zasedání v 18:00 hodin.
Přítomno: 5 ze sedmi členů zastupitelstva obce, Stanislava Brablecová a Vladimír Raudenský jsou omluveni.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání byl řádně vyvěšen. Nebyl žádný návrh na doplnění. Hlasování: 5/0/0 (vždy v pořadí:
pro/proti/zdrželo se) = program schválen.
Zapisovatelem byl určen pan Petr Košík.
Ověřovatelé zápisu: Iva Konupková a Jaroslav Vítek. Hlasování: 5/0/0 = schváleni.
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Rekonstrukce hráze přehrady Křetínka
Je vydáno územní rozhodnutí, běží lhůta na nabytí právní moci. Stavba by se měla začít v r. 2019.
Souběžně s ní bude provádět Povodí Moravy těžení sedimentů z konce zátopy u Křetína a z Lazinovské
zátoky a bude je po částečném vysušení ukládat do zátoky „Čína“.
Paní Ondříčková: Kudy se bude odvážet vytěžený materiál.
Pan Holas: Vytěžený materiál se bude odvážet po silnicích, které se nacházejí v přehradě. Kámen a další
potřebné materiály se budou vozit po stávajících komunikacích, které je zhotovitel povinen dát do
původního stavu.
b) Stavební akce
 Dětské hřiště – obec podala žádost na MMR o dotaci 400 tis. Kč z Programu rozvoje a obnovy venkova
pro rok 2018. Dotace je max. 70% uznatelných výdajů projektu (max. 400 tis.). O žádostech má
ministerstvo rozhodnout do konce dubna. V případě nezískání dotace bude obec tuto stavbu financovat
celou z rozpočtu obce. Obec mezitím spustila výběrová řízení: na dodavatele stavby a na technického
dozoru. Rozhodnutí o výběru je předmětem bodu č. 4 zasedání.
Zastupitelé se dohodli, že necháme skácet ořech nad Rogalem. Byl to dvojkmen a ohrožoval jak
Rogalo, tak chystané dětské hřiště. Pro odstranění tohoto rizika by bylo nutné na něm nechat udělat
vazbu. Případné kácení by po postavení dětského hřiště bylo nutné objednat u firmy specializované na
rizikové kácení. Místo skáceného ořechu obec provede nad dětským hřištěm náhradní výsadbu.
 Pro protažení sítě NN a VO z úseku od Krtečka po křižovatku Na Vrších obec po dohodě
s projektantem a SÚS zajistila odstranění stromů zasahujících do silnice a do plánované trasy sítí.
NN (a s ním i v naší režii VO) by se mělo realizovat na jaře.
c) Územní plán
Krajského soud zrušit část územního plánu po změně č. 1 týkající se zóny OV vedle hasičské zbrojnice
uvažované pro sběrný dvůr. Územní plán (kromě této zóny) platí beze změny. Proti rozsudku podává obec
kasační stížnost.
d) Výsledek auditu hospodaření obce za rok 2017
Dne 6.2.2018 provedly pracovnice Krajského úřadu na obci audit hospodaření obce za rok 2018 a nezjistily
žádné významné závady nebo rizika – poděkování Petru Košíkovi. Zpráva z auditu bude zveřejněna v rámci
projednávání závěrečného účtu za r. 2017 na dalším zasedání zastupitelstva.
1

e) Informace z FÚ
Pracovníci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj do různých obcí kraje, aby – jako již mnoho let –
vybrali na místě daňová přiznání a odpověděli občanům na jejich dotazy či pomohli s kontrolu úplnosti
podávaného přiznání k dani z příjmů. V Letovicích budou 14.3.2018 8-12 a 13-17h. Informace je na webu
obce.
f) Sběr použitého textilu
Na základě podnětu z minulého zasedání zjišťujeme možnosti sběru použitého textilu. Zatím lze využít sběr
v Boskovicích (24.2.) a kontejnery v Letovicích a Boskovicích. Informace je na webu obce.
Jednáme s Diecézní charitou Brno a s Českým červeným křížem (projekt Textileco, CORETEX Praha) o
dalších možnostech (příp. i o dočasném či trvalém umístění kontejneru v obci).
g) Den otevřených dveří
Masarykova střední škola v Letovicích zve na sobotu 9-12 h na „Den otevřených dveří“ s interaktivními
ukázkami práce jejích žáků.
h) Místní poplatky
Do konce února je nutné zaplatit místní poplatek ze psů – za 1. psa 150, za dalšího 225 (důchodci 50 a 75),
do konce března místní poplatek za odvoz odpadů – 400 za osobu s trvalým pobytem, 750 za rekr. objekt.
i)

Akce
24.2. 2018 od 15 h – dětský karneval v hasičské zbrojnici
19.5.2018 – Mistrovství Evropy ve středním kvadriatlonu

3. Rozpočtová opatření
Pan Košík seznámil přítomné s RO č. 12/2017, které schválil starosta v rámci své kompetence.
Návrh usnesení 2018/1/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2017 schválená
starostou (viz příloha č. 3).
Hlasování: 5/0/0 = přijato
4. Výběr dodavatele stavby dětského hřiště
V rámci zadávacího řízení na zhotovitele této zakázky malého rozsahu bylo osloveno 5 firem. Nabídky měly
odevzdat do 14.2.2018 do 16:00 h. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v 16:01 h otevřela a
vyhodnotila 5 došlých nabídek. Starosta obce seznámil přítomné s Protokolem z otvírání obálek a s Protokolem
z vyhodnocení nabídek na zhotovitele stavby.
Návrh usnesení 2018/1/2: Zastupitelstvo schvaluje, na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, za
vítěze soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Lazinov - rekonstrukce dětského hřiště“, firmu
HOLAS CZ s.r.o. Lazinov, IČ: 26276569, s nabídkovou cenou 682.069 Kč bez DPH a ukládá starostovi, po
uplynutí zákonných lhůt, podepsat s touto firmou smlouvu o dílo.
Hlasování: 4/0/1 = přijato (zdržel se: p. Miroslav Holas)
Paralelně s tím byla v rámci zadávacího řízení na výkon technického dozoru stavebníka oslovena 1 osoba – Ing.
Jaroslav Chloupek z Letovic. Nabídku měl odevzdat do 14.2.2018 do 17:00 h. Komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídku v 17:01 h otevřela a vyhodnotila. Starosta obce seznámil přítomné s Protokolem z otvírání
obálek a s Protokolem z vyhodnocení nabídek na výkon technického dozoru stavebníka.
Návrh usnesení 2018/1/3: Zastupitelstvo schvaluje, na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, za
vítěze soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru stavebníka pro akci „Lazinov
- rekonstrukce dětského hřiště“, Ing. Jaroslava Chloupka, IČ: 69711020, s nabídkovou cenou 8.000 Kč bez DPH
a ukládá starostovi, po uplynutí zákonných lhůt, podepsat s touto osobou smlouvu o dílo.
Hlasování: 5/0/0 = přijato
Diskuze a závěr:
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Přehled usnesení
z 1. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2018
konaného dne 16. 2. 2018
Usnesení 2018/1/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2017 schválená starostou (viz
příloha č. 3).
Usnesení 2018/1/2: Zastupitelstvo schvaluje, na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, za vítěze
soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Lazinov - rekonstrukce dětského hřiště“, firmu HOLAS
CZ s.r.o. Lazinov, IČ: 26276569, s nabídkovou cenou 682.069 Kč bez DPH a ukládá starostovi, po uplynutí
zákonných lhůt, podepsat s touto firmou smlouvu o dílo.
Usnesení 2018/1/3: Zastupitelstvo schvaluje, na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, za vítěze
soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru stavebníka pro akci „Lazinov rekonstrukce dětského hřiště“, Ing. Jaroslava Chloupka, IČ: 69711020, s nabídkovou cenou 8.000 Kč bez DPH
a ukládá starostovi, po uplynutí zákonných lhůt, podepsat s touto osobou smlouvu o dílo.

Přílohy:
1. Svolání a program veřejného zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. RO č. 12/2017

Vypracoval:

16.2.2018

Ověřovatelé zápisu:

Petr Košík

Iva Konupková
Jaroslav Vítek

Pavel Novotný, starosta
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