Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2018
konaného dne 7. 9. 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3.
Smlouva se SVaK - financování díla „Lazinov, napojení na dispečink“
4.
Prodej pozemku
5.
Smlouva se pronájmu klubovny
6.
Rozpočtová opatření
7.
Diskuze a závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení
Předsedající – starosta obce Pavel Novotný – zahájil zasedání v 19:00 hodin.
Přítomno: 6 ze sedmi členů zastupitelstva obce. Vladimír Raudenský se dostavil v průběhu jednání.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání byl řádně vyvěšen. Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o pronájmu klubovny“.
Hlasování: 6/0/0 (vždy v pořadí: pro/proti/zdrželo se) = program schválen.
Zapisovatelem byl určen pan Petr Košík.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Iva Konupková a František Doskočil. Hlasování: 6/0/0 = schváleni.
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Odpadní vody
Sběr vzorků odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace proběhne v neděli 23.9.2018 od 16 do 17
hodin v přízemí budovy obecního úřadu („U tetřeva“) a v pondělí 24.9.2018 od 8 do 9 hodin v kanceláři
obecního úřadu.
Vzorek je třeba dodat v 1,5 litrové PET láhvi.
(Pokud nebude mít láhev jméno a č. popisné, vypíše a nalepí ji tam zástupce obecního úřadu.)
U takto sesbíraných vzorků hradí náklady na rozbor obec. Protokol s výsledkem rozboru ke každému
vzorku bude pak k dispozici na obecním úřadě do měsíce.
b) Sklad sportovních potřeb s klubovnou
Během následujících 2 týdnů proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Rozpočet je cca 700 tis.,
získaná dotace z JmK je 250 tis. Kč.
c) Knihovna
Paní Švábová 1.10.2018 po 11 letech končí – poděkování. Hledáme knihovníka / knihovnici.
d) Kontejner na šatstvo
Charita Brno nám zapůjčila modrý kontejner na odložené oblečení, obuv, přikrývky a hračky (čisté, suché, v
plastovém pytli, určené k dalšímu použití pro potřebné). Kontejner je umístěn v zátoce vedle asfaltového
hřiště.
e) Komunální volby
Proběhnou ve dnech 5. a 6. 10. 2018 v sále obecního úřadu.
f) Připomínáme omezení komunikace Lazinov –Meziříčko pro provoz vozidel nad 3,5 tuny. V současnosti
se vydávají povolenky pro vjezd. Je jich vydáno asi 13kusů.
g) Akce 15.9.2018 – Lazinovský drak – volejbalový turnaj amatérských smíšených družstev
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3. Smlouva se SVaK - financování díla „Lazinov, napojení na dispečink“
Starosta seznámil přítomné s jednáním se zástupci Svazku VaK o potřebě napojení Lazinovského vodojemu na
dispečink a o společném financování této akce.
Návrh usnesení 2018/4/1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy se “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst
a obcí, Boskovice na úhradu přímých nákladů Svazku na realizaci stavby „Lazinov, napojení na dispečink“ obcí
Lazinov (viz příloha č. 3)
Hlasování: 7/0/0 = přijato
4. Prodej pozemku
Prodej nevyužité části pozemku vedle nově vybudovaného dětského hřiště měl být uskutečněn na základě
uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
V dodaném geometrickém plánu k oddělení pozemku určeného k prodeji jsme dodatečně zjistili několik
formálních chyb. Tento bod se tedy bude projednávat až po dodání opraveného geometrického plánu.
5. Smlouva se pronájmu klubovny
Starosta obce seznámil přítomné s podstatnými náležitostmi smlouvy se skauty na využívání 2. patra hasičské
zbrojnice každé úterý od 16 do 20h za účelem setkávání členů oddílu a pořádání skautských schůzek. Šlo by o
smlouvu o pronájmu uvedených prostor v uvedeném čase za 1 Kč ročně, jelikož tuto aktivitu obec vítá a chce ji
podpořit.
Návrh usnesení 2018/4/2: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se společností Junák – český skaut,
středisko Erb Letovice, z.s. na pronájem klubovny – tj. 2. patra hasičské zbrojnice v každé úterý od 16 do 20
hodin za nájemné 1 Kč ročně (viz příloha č. 4).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
6. Rozpočtová opatření
Starosta seznámil přítomné s RO č. 6/2018 , č. 7/2018 a s RO č. 8/2018.
Návrh usnesení 2018/3/3: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6/2018 č. 7/2018 a
č.8/2018 (viz příloha č. 5).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
7. Diskuze a závěr
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Přehled usnesení
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2018
konaného dne 7. 9. 2018
Usnesení 2018/4/1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy se “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,
Boskovice na úhradu přímých nákladů Svazku na realizaci stavby „Lazinov, napojení na dispečink“ obcí
Lazinov (viz příloha č. 3)
Usnesení 2018/4/2 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se společností Junák – český skaut,
středisko Erb Letovice, z.s. na pronájem klubovny – tj. 2. patra hasičské zbrojnice v každé úterý od 16 do 20
hodin za nájemné 1 Kč ročně (viz příloha č. 4).
Usnesení 2018/4/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6/2018 č. 7/2018 a č.8/2018 (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 úhradu přímých nákladů Svazku
na realizaci stavby „Lazinov, napojení na dispečink“ obcí Lazinov
4. Smlouva o pronájmu klubovny
5. RO č. 6/2018, 7/2018 a 8/2018
Vypracoval:

11.9.2018

Ověřovatelé zápisu:

Petr Košík

Ing. Iva Konupková
František Doskočil

Pavel Novotný, starosta
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