Zápis
ze 6. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2018
konaného dne 13. 12. 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3.
Rozpočtová opatření
4.
Dodatek ke smlouvě s RWE GasNet
5.
Zprávy z jednání kontrolního a finančního výboru
6.
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-23
7.
Rozpočet na r. 2019
8.
Inventury za rok 2018
9.
Prodej nemovitosti
Průběh jednání:
1. Zahájení
Předsedající – starosta obce Miroslav Holas – zahájil zasedání v 18:00 hodin.
Přítomno: 6 ze sedmi členů zastupitelstva obce, Ing. Iva Konupková je omluvena.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání byl řádně vyvěšen. Starosta pan Miroslav Holas navrhl doplnit program jednání o bod
Veřejnoprávní smlouva pro výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení s Městem Letovice.
Hlasování: 6/0/0 (vždy v pořadí: pro/proti/zdrželo se) = doplnění bodu na program
Starosta dal hlasovat o programu jednání včetně nově doplněného bodu.
Hlasování: 6/0/0 program je schválen.
Zapisovatelem byl určen pan Petr Košík.
Ověřovatelé zápisu: Lucie Holasová a Milan Raška.
Hlasování: 6/0/0 = schváleni.
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Rekonstrukce hráze přehrady Křetínka
Starosta Miroslav Holas informoval přítomné o aktuální situaci týkající se rekonstrukce hráze přehrady
Křetínka
b) Sklad sportovních potřeb s klubovnou
 Sklad sportovních potřeb s klubovnou – stavba skladu sportovních potřeb probíhá dle harmonogramu
prací a bude dokončen do konce letošního roku
 Místní komunikace Nad přehradou - zpracovává se projekt – 3 stavební části (kanalizace, povrch, nová
spojnice)
c) Změna č. 2 územního plánu
Občané mohli dát během září připomínky a náměty. Z těch teď pořizovatel ve spolupráci s obcí zformuluje
zadání pro projektanta.
d) Akce
25.12. 2018 od 17 h - vánoční zpívání
3. Rozpočtová opatření
Pan Košík seznámil přítomné s RO č. 12/2018, které schválil starosta v rámci své kompetence.
Návrh usnesení 2018/6/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2018 schválené
starostou.
Hlasování: 6/0/0 = přijato
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4. Dodatek ke smlouvě s RWE GasNet
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě s GasNet s.r.o. o nájmu a provozování
plynárenského zařízení. Částky za nájem a za zajištění provozu byly všem přítomným sděleny s příslušným
komentářem.
Návrh usnesení 2018/6/2: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě s GasNet s.r.o. (viz
příloha č. 4)
Hlasování: 6/0/0 = přijato
5. Zprávy z jednání kontrolního a finančního výboru
Vladimír Raudenský přečetl zprávu z jednání finančního výboru. Lucie Holasová přečetla zprávu z jednání
kontrolního výboru.
Návrh usnesení 2018/6/3: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru (viz
příloha č. 5) a zprávu z jednání finančního výboru (viz příloha č. 6) a ukládá starostovi obce zajistit
neprodlenou nápravu zjištěných nedostatků.
Hlasování: 6/0/0 = přijato
6. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-23
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2018 – 23. Tento návrh byl
od 28. 11. 2018 řádně vyvěšen.
Návrh usnesení 2018/6/4: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na r. 2018 – 23 (viz příloha č. 7)
beze změny.
Hlasování: 6/0/0 = přijato
7. Rozpočet na r. 2019
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019. Tento návrh byl od 28. 11. 2018 řádně vyvěšen.
Návrh usnesení 2018/6/5: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na r. 2019 beze změny. Závazným
ukazatelem rozpočtu je paragraf.
Hlasování: 6/0/0 = přijato
8. Inventury za rok 2018
Starosta obce seznámil přítomné s plánem inventur za rok 2018.
Návrh usnesení 2018/6/6: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur za rok 2018 a jmenuje inventurní
komisi ve složení: starosta obce + Ing. Iva Konupková, Ing. Milan Raška a Petr Košík (příloha č. 9).
Hlasování: 6/0/0 = přijato
9. Prodej nemovitosti

Obec vyvěsila od 20.11.2017 záměr (příloha č. 10) prodeje části pozemku p.č. 485/37 o výměře 53 m2,
kterou obec pro dětské hřiště nevyužila, dle uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě s vlastníkem
sousedního pozemku – p.č. st. 44.
Návrh usnesení 2018/6/7: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 485/37 o
výměře 53 m2 (je v GP č. 343-1 1153/2018 označena červeně jako parcela p.č. 485/42).
V souladu s dříve uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě s vlastníkem sousedního pozemku – p.č. st. 44
zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s touto osobou na prodej uvedené části pozemku za cenu 100
Kč/m2 (viz příloha č. 11).
Hlasování: 6/0/0 = přijato
10. Veřejnoprávní smlouva pro výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení s Městem
Letovice
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy. Sdělil přítomným výši
ročního plnění vyplývající z uzavření smlouvy. Starosta dal o chválení uzavření smlouvy hlasovat.
Návrh usnesení 2018/6/8 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ust. § 63
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přenosu veškeré příslušnosti k projednání přestupků s městem
Letovice, dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání. (viz příloha č. 12).
Hlasování: 6/0/0 = přijato
Diskuze a závěr:
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Přehled usnesení
ze 6. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2018
konaného dne 13. 12. 2018
Usnesení 2018/6/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 12/2018 schválené starostou.
(viz příloha č. 3).
Usnesení 2018/6/2: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě s GasNet s.r.o. (viz příloha č.
4).
Usnesení 2018/6/3: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru (viz příloha č. 5)
a zprávu z jednání finančního výboru (viz příloha č. 6) a ukládá starostovi obce zajistit neprodlenou nápravu
zjištěných nedostatků.
Usnesení 2018/6/4: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na r. 2018 – 23 (viz příloha č. 7) beze
změny.
Usnesení 2018/6/5: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na r. 2019 beze změny. Závazným ukazatelem
rozpočtu je paragraf. (příloha č. 8).
Usnesení 2018/6/6: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur za rok 2018 a jmenuje inventurní komisi ve
složení: starosta obce + Ing. Iva Konupková, Ing. Milan Raška a Petr Košík (příloha č. 9).
Usnesení 2018/6/7: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 485/37 o výměře
53 m2 (je v GP č. 343-1 1153/2018 označena červeně jako parcela p.č. 485/42). (viz příloha č. 10).
V souladu s dříve uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě s vlastníkem sousedního pozemku – p.č. st. 44
zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s touto osobou na prodej uvedené části pozemku za cenu 100
Kč/m2 (viz příloha č. 11).
Usnesení 2018/6/8 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ust. § 63 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přenosu veškeré příslušnosti k projednání přestupků s městem
Letovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání. (viz příloha č. 12).
Přílohy:
1. Svolání a program zasedání zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. RO č. 12/2018
4. Dodatek ke smlouvě s GasNet s.r.o. o nájmu a provozování plynárenského zařízení
5. Zpráva z jednání kontrolního výboru
6. Zpráva z jednání finančního výboru
7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Lazinov na období 2018 – 2023
8. Rozpočet obce Lazinov na rok 2019
9. Plán inventur za r. 2018
10. Záměr prodeje pozemku
11. Kupní smlouva na nemovitou věc – návrh
12. Návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Letovice
Vypracoval:

14. 12. 2018

Ověřovatelé zápisu:

Petr Košík

Lucie Holasová
Milan Raška

Miroslav Holas, starosta
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