Zápis
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2018
konaného dne 7. 6. 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3.
Přijetí dotace z MMR na stavbu dětského hřiště
4.
Projekt obnovy zeleně
5.
Smlouva se Svazkem VaK o bezúplatném převodu majetku
6.
Nákup pozemků
7.
Rozpočtové opatření
8.
Diskuze a závěr
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. Není žádný návrh na jeho doplnění.
Hlasování: 7/0/0 (vždy v pořadí: pro/proti/zdrželo se) = program schválen.
Zapisovatelem byl určen pan Pavel Novotný.
Ověřovatelé zápisu: Iva Konupková a Jaroslav Vítek. Hlasování: 7/0/0 = schváleni.
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Setkání s občany
Povodí Moravy spolu s pracovníky VAS Boskovice pořádají ve středu 13.6.2018 v 15.00 hod v MKS
Letovice setkání s občany, na kterém by rádi seznámili širokou veřejnost s problematikou a řešením
mimořádných opatření spojených se suchým obdobím. Bude probrána situace se zásobováním pitnou
vodou v regionu, vodnatosti toků, postup na přípravě opravy vodního díla Letovice. V rámci tohoto setkání
bude možno diskutovat i o problémech spojených s vodou v jednotlivých obcích.
b) Odpadní vody
Na zasedáních zastupitelstva upozorňujeme už 7 let, že žumpa bude nejdražším způsobem likvidace
odpadních vod.
Sněmovnou už prošla novela vodního zákona, podle které majitelé žump budou muset zajistit odvoz odpadu
z žumpy do čistírny odpadních vod a budou muset vodoprávnímu úřadu nebo ČIŽP na výzvu předložit
doklady o likvidaci odpadu z žumpy za poslední dva roky zpětně. Provozovatelé fekálních vozů jim o
odvozu odpadu budou muset vydávat potvrzení, v němž bude mimo jiné uvedeno, do které čistírny odpad
odvezli. (ČOV v Letovicích nemá dostatečnou kapacitu, takže nejbližší je v Boskovicích.)
Náklady na provoz žumpy, která je skutečně bezodtoková, půjdou do desetitisíců Kč za rok. Pokud má
žumpa nějaký odtok, tak zase její majitel riskuje dvacetitisícovou pokutu za neoprávněné vypouštění
odpadních vod do podzemních vod (a samozřejmě uložení lhůty na odstranění závadného stavu).
Pokud má někdo dům zkolaudovaný se žumpou a mezitím si bez stavebního a vodoprávního řízení postavil
místo žumpy septik nebo čističku, tak ať si to dá papírově urychleně do pořádku, jinak se na to přijde a bude
mít obdobný problém (nebude mít doložen vývoz a zároveň půjde o nepovolené vypouštění odpadních vod).
Obec tedy doporučuje všem majitelům žump, aby to včas řešili. Obec na to nabízela příspěvky od r. 2013 do
10/2016 a další již dávat nebude. (Ale i bez příspěvku se náklady na výměnu žumpy za septik s filtrem nebo
za ČOV vrátí cca do 2 let.)
S těmi, co mají septik bez filtru, začínají probíhat správní řízení.
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c) REMAT
Tříděný odpad, který nebereme v našem provizorním sběrném dvoře, je možné vozit do Letovic a to jsk do
sběrného dvora na Červeném vrchu, tak i sběrného dvora firmy REMAT na ul. Pražská.
Pokud někdo veze do Letovic papír nebo PET láhve, tak ať je raději doveze do firmy REMAT (tam je tento
odpad vykupován).
d) Kontejner na šatstvo
Charita Brno nám v brzké době doveze a zapůjčí modrý kontejner na šatstvo (čisté, suché, určené k dalšímu
použití pro potřebné). Kontejner umístíme na obecní pozemek vedle asfaltového hřiště.
e) Akce
30.6.2018 – nohejbalový turnaj dvojic
21.7.2018 – volejbal „Lazinovské léto“ 31. ročník
4.8.2018 – hasičské odpoledne
18.8.2018 – závody dračích lodí na Křetínce
3. Přijetí dotace z MMR na stavbu dětského hřiště
Obec byla se svojí žádostí o dotaci 400 tis. na dětské hřiště v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
MMR úspěšná mezi podanými žádostmi.
Návrh usnesení 2018/3/1: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace 400 tis. Kč na stavbu dětského hřiště
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
4. Projekt obnovy zeleně
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem využít 80% dotace ze SFŽP na obnovu zeleně na obecních
parcelách na levém břehu přehrady od obecního úřadu po Švábovu zahradu. Podkladem žádosti o dotaci je
kromě jiného projektová dokumentace, ve které budou úpravy navrženy. Žádosti se podávají letos na podzim.
Na základě dobrých referencí jsme vybrali jako zpracovatele projektu krajinářské architekty firmy Greenberg
z Velkého Meziříčí. Pokud dotace nevyjde, realizace by se odložila. Nicméně šance je letos velká.
Návrh usnesení 2018/3/2: Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění zpracování projektové dokumentace obnovy
zeleně v lokalitě břeh přehrady za obecním úřadem za 77 tis. (s DPH) a zajištění nezbytných podkladů pro
projektovou dokumentaci (geodetické zaměření, posudky).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
5. Smlouva se Svazkem VaK o bezúplatném převodu majetku
Starosta obce seznámil přítomné s podstatnými náležitostmi smlouvy se Svazkem VaK Boskovice na
bezúplatný převod majetku – vodovodu pro parcelu p.č. 191/15
Návrh usnesení 2018/3/3: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se “Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí, Boskovice na bezúplatný převod majetku – vodovodu pro parcelu p.č. 191/15 (viz příloha č. 3).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
6. Nákup pozemků
Starosta obce seznámil přítomné s možností koupit pozemky před a za obecním úřadem a pod sklady od jejich
vlastníků. Tím se obec zbaví dalšího problému z minulosti.
Návrh usnesení 2018/3/4: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 145/1 (o výměře 55 m2), p.č.
485/1 (o výměře 162 m2) a p.č. 485/29 (o výměře 321 m2) za 106.760 Kč a pověřuje starostu uzavřením kupní
smlouvy dle návrhu (viz příloha č. 4).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
7. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil přítomné s RO č. 3/2018 a č. 4/2018, která schválil starosta v rámci své kompetence, a s RO
č. 5/2018.
Návrh usnesení 2018/3/4: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2018 a č. 4/2018
schválená starostou a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 (viz příloha č. 5).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
8. Diskuze a závěr
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Přehled usnesení
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2018
konaného dne 7. 6. 2018
Usnesení 2018/3/1: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace 400 tis. Kč na stavbu dětského hřiště z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj.
Usnesení 2018/3/2: Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění zpracování projektové dokumentace obnovy zeleně
v lokalitě břeh přehrady za obecním úřadem za 77 tis. (s DPH) a zajištění nezbytných podkladů pro projektovou
dokumentaci (geodetické zaměření, posudky).
Usnesení 2018/3/3: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a
obcí, Boskovice na bezúplatný převod majetku – vodovodu pro parcelu p.č. 191/15 (viz příloha č. 3).
Usnesení 2018/3/4: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 145/1 (o výměře 55 m2), p.č. 485/1 (o
výměře 162 m2) a p.č. 485/29 (o výměře 321 m2) za 106.760 Kč a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy
dle návrhu (viz příloha č. 4).
Usnesení 2018/3/4: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2018 a č. 4/2018 schválená
starostou a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 (viz příloha č. 5).
Přílohy:
1. Svolání a program veřejného zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. Smlouva se “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice na bezúplatný převod majetku
4. Návrh kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 145/1, p.č. 485/1 a p.č. 485/29
5. RO č. 3/2018, 4/2018 a 5/2018
Vypracoval:

7.6.2018

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Novotný

František Doskočil
Stanislava Brablecová

Pavel Novotný, starosta
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