Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lazinov
konaného dne 2. 11. 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1. Zahájení a složení slibu členů zastupitelstva
2. Volba starosty a místostarosty
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5. Úprava pravomoci starosty u rozpočtových opatření
6. Rozpočtové opatření 9/2018, 10/2018 a 11/2018
7. Smlouva o příspěvku na financování sociálních služeb
8. Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 2018/2/3
9. Diskuze a závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení
Předsedající – dosavadní starosta obce Novotný Pavel – zahájil zasedání v 18.00 hodin.
Zasedání bylo řádně svoláno, do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování (žádný návrh nebyl k soudu podán).
Přítomno: dosavadní starosta obce a všech 7 nově zvolených zastupitelů. Zastupitelstvo může být
usnášeníschopné.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení
slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí). Předsedající přečetl slib člena zastupitelstva a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3).
Žádný z přítomných členů zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Zapisovatelem byl určen pan Petr Košík.
Hlasování bude podle dosavadního platného jednacího řádu veřejné.
Ověřovatelé zápisu: Milan Raška a Lucie Holasová – hlasování: 6/0/1 (vždy v pořadí: pro/proti/zdrželi se).
Vyvěšený program zasedání bude dodržen. Starosta dal hlasovat o chválení programu schůze
hlasování: 6/0/1 Program byl přijat
2. Volba starosty a místostarosty
Pan Novotný navrhl do funkce starosty pana Miroslava Holase.
Návrh usnesení 2018/5/1: Zastupitelstvo obce volí starostou obce Lazinov Miroslava Holase.
Odměna za výkon funkce bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování: 6/0/1 = přijato (zdržel se: Miroslav Holas)
Pan Holas navrhl do funkce místostarosty pana Vladimíra Raudenského.
Návrh usnesení 2018/5/2: Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Lazinov Vladimíra Raudenského.
Hlasování: 6/0/1 = přijato (zdržel se: Vladimír Raudenský)
Dosavadní starosta obce pan Pavel Novotný předal řízení zasedání novému starostovi panu Miroslavu
Holasovi.
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starosta pan Holas navrhl složení finančního a kontrolního výboru.
Návrh usnesení 2018/5/3: Zastupitelstvo obce zřizuje tříčlenný finanční výbor ve složení:
Iva Konupková (předseda), Jaroslav Vítek a Milan Raška (členové)
a dále tříčlenný kontrolní výbor ve složení:
Lucie Holasová (předseda), Zdeněk Brablec a František Doskočil (členové).

Hlasování: 7/0/0 = přijato

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Návrh usnesení 2018/5/4: Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
místostarosta: 2 500 Kč
předseda výboru: 1 200 Kč,
člen výboru: 1 000 Kč.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
5. Úprava pravomoci starosty u rozpočtových opatření
Návrh usnesení 2018/5/5: Zastupitelstvo obce dává starostovi obce pravomoc schvalovat rozpočtová opatření
v sumě 100 000 Kč za měsíc, vyjma přijetí dotací – jejich výše není omezena.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
6. Rozpočtová opatření
Pan Košík seznámil přítomné s RO č. 9 a 10/2018, které provedl předchozí starosta obce v rámci své
kompetence, a s RO č. 11/2018.
Návrh usnesení 2018/5/6: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/2018 a 10/2018, která
schválil v rámci své kompetence starosta obce, a schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 (příloha č. 4).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
7. Smlouva o příspěvku na financování sociálních služeb
Obec by měla uhradit Městu Boskovice roční příspěvek na minimální síť služeb sociální prevence a odborného
sociální poradenství pro rok 2019 – podle počtu obyvatel = 2.379 Kč (= 164 x 14,504 Kč).
Návrh usnesení 2018/5/7: 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 2019 (viz příloha č. 5).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
8. Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 2018/2/3
Zastupitelstvo obce schválilo na zasedání dne 27.4.2018 usnesením č. 2018/2/3 uzavření smlouvy s vlastníky
pozemku p.č. 485/29 o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Dotyční vlastníci však
odmítli tuto smlouvu uzavřít a navrhli jednat rovnou o prodeji pozemků obci. Nákup dotčených pozemků obcí
schválilo zastupitelstvo dne 7.6.2018 usnesením č. 2018/3/4 a je již uskutečněn. Usnesení č. 2018/2/3 tedy již
ztratilo smysl a nemůže být splněno.
Návrh usnesení 2018/5/8: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 2018/2/3 ze zasedání zastupitelstva dne
27.4.2018.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
9. Diskuze a závěr
Další zasedání zastupitelstva bude v pátek 14. 12. 2014.

Přehled usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lazinov
konaného dne 2. 11. 2018
Usnesení 2018/5/1: Zastupitelstvo obce volí starostou obce Lazinov Miroslava Holase.
Odměna za výkon funkce bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Usnesení 2018/5/2: Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Lazinov Vladimíra Raudenského.
Usnesení 2018/5/3: Zastupitelstvo obce zřizuje tříčlenný finanční výbor ve složení:
Iva Konupková (předseda), Jaroslav Vítek a Milan Raška (členové)
a dále tříčlenný kontrolní výbor ve složení:
Lucie Holasová (předseda), Zdeněk Brablec a František Doskočil (členové).
Usnesení 2018/5/4: Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za
měsíc v následujících částkách:
místostarosta: 2 500 Kč
předseda výboru: 1 200 Kč,
člen výboru:
1 000 Kč.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Usnesení 2018/5/5: Zastupitelstvo obce dává starostovi obce pravomoc schvalovat rozpočtová opatření
v sumě 100 000 Kč za měsíc, vyjma přijetí dotací – jejich výše není omezena.
Usnesení 2018/5/6: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/2018 a 10/2018, která
schválil v rámci své kompetence starosta obce, a schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 (příloha č. 4).
Usnesení 2018/5/7: 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 2019 (viz příloha č. 5).
Usnesení 2018/5/8: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 2018/2/3 ze zasedání zastupitelstva dne 27.4.2018.

Přílohy:
1. Svolání a program zasedání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
4. Rozpočtová opatření č. 9/2018, 10/2018 a 11/2018
5. Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociální poradenství
zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019

Vypracoval:

Petr Košík

Ověřovatelé zápisu:

Milan Raška
Lucie Holasová

Miroslav Holas, starosta

