Zápis
ze 2. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2018
konaného dne 27. 4. 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3.
Ochrana osobních údajů
4.
Smlouva s Povodí Moravy
5.
Smlouva s vlastníky pozemku za obecním úřadem
6.
Rozpočtová opatření
7.
Závěrečný účet a účetní uzávěrka za r. 2017
8.
Sklad sportovních potřeb – přijetí dotace, výběr dodavatele
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.
Program jednání byl řádně vyvěšen. Starosta navrhl doplnit vyvěšený program o body: „Smlouva s vlastníky
pozemku za obecním úřadem“ a „Sklad sportovních potřeb – přijetí dotace, výběr dodavatele“.
Hlasování: 7/0/0 (vždy v pořadí: pro/proti/zdrželo se) = program schválen.
Zapisovatelem byl určen pan Petr Košík.
Ověřovatelé zápisu: František Doskočil a Stanislava Brablecová. Hlasování: 7/0/0 = schváleni.
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Rekonstrukce hráze přehrady Křetínka a těžení sedimentů
Je vydáno územní rozhodnutí (nabylo právní moci). Stavba by 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“.
b) Stavební akce
 Dětské hřiště – hřiště je v termínu postaveno a předáno. Obec objednala revizi, po obdržení revizní
zprávy a vydání provozního řádu bude hřiště uvedeno do provozu. Máme zažádáno o dotaci, o
přidělení má Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnout co nejdříve.
 Za obecním úřadem chceme postavit přízemní sklad sportovních potřeb cca 18x4m s klubovnou /
šatnou. Rozpočet projektu je 716 tis. Podali jsme žádost o dotaci 250 tis. z Programu rozvoje venkova
JMK. Dotaci nám kraj schválil. Viz přidaný bod programu.
c) Odečet vodoměrů
VAS bude provádět 3.5.2018 mezi 8.00 - 14.00 odečet vodoměrů.
d) Jarní úklid cest
Zametení cest po zimní údržbě se bude provádět v následujícím týdnu (odklad byl kvůli pracím na dětském
hřišti).
e) Potulující se prasata a kozy
Na základě upozornění od občanů informoval obecní úřad Státní veterinární správu o volně se potulujícím
stádu domácích prasat a koz kolem silnice Meziříčko – Lazinov. Státní veterinární správa provedla
v polovině dubna kontrolu ve Svitavici, kde zjistila porušení zákonů a zahájila správní řízení.
f) Akce
30.4.2018 – čarodějnice
5.5.2018 – Sousedské posezení
19.5.2018 – Mistrovství Evropy ve středním kvadriatlonu
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3. Ochrana osobních údajů
Starosta informoval přítomné o blížící se účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pro
obce z něho vyplývá, kromě jiného, jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který má následující
hlavní úkoly:
 komunikace se subjekty údajů, které mají právo se na něj obracet,
 poradenství obci ohledně povinností při ochraně osobních údajů
 monitorování souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a s vnitřními dokumenty obce
 spolupráce s dozorovým úřadem, kontaktní místo pro dozorový úřad.
Návrh usnesení 2018/2/1: Zastupitelstvo schvaluje jmenování Vladimíra Raudenského do pozice pověřence
pro ochranu osobních údajů formou pracovní smlouvy od 27.5.2018 na dobu neurčitou s měsíční mzdou 300
Kč.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
4. Smlouva s Povodí Moravy
Starosta obce seznámil přítomné s podstatnými náležitostmi smlouvy s Povodí Moravy o uložení sedimentu, o
právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Návrh usnesení 2018/2/2: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Povodí Moravy o uložení
sedimentu, o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (viz příloha č. 3).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
5. Smlouva s vlastníky pozemku za obecním úřadem
Starosta obce seznámil přítomné s podstatnými náležitostmi smlouvy s vlastníky pozemku p.č. 485/29 o právu
provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Návrh usnesení 2018/2/3: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s vlastníky pozemku p.č. 485/29 o
právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (viz příloha č. 4).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
6. Rozpočtová opatření
Pan Košík seznámil přítomné s RO č. 1/2018 a č. 2/2018, které schválil starosta v rámci své kompetence.
Návrh usnesení 2018/2/4: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2018 a č. 2/2018
schválená starostou (viz příloha č. 5).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
7. Závěrečný účet a účetní uzávěrka za r. 2017
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou z přezkumu hospodaření za rok 2017. Pan Košík seznámil přítomné
se závěrečným účtem a účetní závěrkou obce za rok 2017, které byly vyvěšeny na úřední desce obce a na
elektronické úřední desce včetně všech příloh.
Návrh usnesení 2018/2/5: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za r. 2017 (viz přílohy č. 6) bez
výhrad. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za r. 2017 (viz přílohy č. 7).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
8. Sklad sportovních potřeb – přijetí dotace, výběr dodavatele
Za obecním úřadem plánuje obec postavit přízemní sklad sportovních potřeb cca 18x4m s klubovnou / šatnou.
Rozpočet projektu je 716 tis. Podali jsme žádost o dotaci 250 tis. z Programu rozvoje venkova JMK. Dotaci nám
krajské zastupitelstvo včera schválilo.
Návrh usnesení 2018/2/6: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace 250 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského
kraje na stavbu „Sklad sportovních potřeb s klubovnou“.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
Návrh usnesení 2018/2/7: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uspořádáním výběrového řízení na
stavbu „Sklad sportovních potřeb s klubovnou“ s kritériem nejnižší ceny a uzavřením smlouvy na realizaci této
stavby s vítězem výběrového řízení, doporučeným výběrovou komisí.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
Diskuze a závěr:
Zastupitelstvo bylo pochváleno za postavení dětského hřiště.
2

Přehled usnesení
ze 2. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2018
konaného dne 27. 4. 2018
Usnesení 2018/2/1: Zastupitelstvo schvaluje jmenování Vladimíra Raudenského do pozice pověřence pro
ochranu osobních údajů formou pracovní smlouvy od 27.5.2018 na dobu neurčitou s měsíční mzdou 300 Kč.
Usnesení 2018/2/2: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Povodí Moravy o uložení sedimentu, o
právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (viz příloha č. 3).
Usnesení 2018/2/3: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s vlastníky pozemku p.č. 485/29 o právu
provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (viz příloha č. 4).
Usnesení 2018/2/4: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2018 a č. 2/2018 schválená
starostou (viz příloha č. 5).
Usnesení 2018/2/5: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za r. 2017 (viz přílohy č. 6) bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za r. 2017 (viz přílohy č. 7).
Usnesení 2018/2/6: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace 250 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje
na stavbu „Sklad sportovních potřeb s klubovnou“.
Usnesení 2018/2/7: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uspořádáním výběrového řízení na stavbu
„Sklad sportovních potřeb s klubovnou“ s kritériem nejnižší ceny a uzavřením smlouvy na realizaci této stavby
s vítězem výběrového řízení, doporučeným výběrovou komisí.
Přílohy:
1. Svolání a program veřejného zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. Smlouva s Povodí Moravy o uložení sedimentu, o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti
4. Smlouva s vlastníky pozemku p.č. 485/29 o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti
5. RO č. 1/2018 a č. 2/2018
6. Závěrečný účet za r. 2017, vč. příloh
7. Účetní závěrka za r. 2017, vč. příloh
8. Smlouva s krajským úřadem JMK o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Vypracoval:

30.4.2018

Ověřovatelé zápisu:

Petr Košík

František Doskočil
Stanislava Brablecová

Pavel Novotný, starosta
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