Zápis
Z 3. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2019
konaného dne 29. 5. 2019
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3.
Rozpočtová opatření
4.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Lazinov, DTS Svitavice parcela č. 550 v K.Ú.
Lazinov se společností E.ON Distribuce, a.s.
5.
Smlouva o dílo se společností Urbanistické středisko Brno
6.
Oprava chodníků a vjezdu u Obecního úřadu přijetí dotace, výběr dodavatele
7.
Smlouva na dotaci od JMK na opravu chodníků a vjezdu u Obecního úřadu
8.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Lazinov v období 2014-2018
9.
Smlouva o dílo s firmou Energetika Boskovice spol. s.r.o na stavbu Lazinov, kabel NN Konupka
Průběh jednání:
1. Zahájení
Předsedající – starosta obce Miroslav Holas – zahájil zasedání v 19:00 hodin.
Přítomno: 7 ze sedmi členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání byl řádně vyvěšen .
Starosta Miroslav Holas navrhl doplnit na program jednání bod: Smlouva o dílo s firmou Energetika Boskovice
spol. s.r.o na stavbu Lazinov, kabel NN Konupka - SO 02 Kabelové rozvody VO
Starosta dal hlasovat o programu jednání včetně nově doplněného bodu.
Hlasování: 7/0/0 program je schválen. .
Zapisovatelem byl určen pan Miroslav Holas.
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Brablec a Jaroslav Vítek
Hlasování: 7/0/0 = schváleni.
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

a) Akce: Tradiční nohejbalový turnaj dvojic - 15. 6. 2019 od 9h.
DSO Malá Haná valná hromada 17. 6. 2019
Závody dračích lodí Křetínka cup 2019 16. – 17. 8. 2019
Volejbalový turnaj Lazinovské léto 20. 7. 2019
SDH námětové cvičení + Městské divadlo Brno 3.8.2019
b) Veřejné osvětlení
V tomto týdnu byla zahájena pokládka kabelu pro nové veřejné osvětlení u hlavní silnice okolo Lazinova
3. Rozpočtová opatření
Pan Miroslav Holas seznámil přítomné s RO č.3/2019, které schválil starosta v rámci své kompetence a s
RO č. 4/2019
Návrh usnesení 2019/3/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené
starostou a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 (viz příloha č. 3 a č. 4).
Hlasování: 7/0/0 = vzato na vědomí
Hlasování: 7/0/0 = přijato
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4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Lazinov, DTS Svitavice parcela č.
550 v K.Ú. Lazinov se společností E.ON Distribuce, a.s.
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Lazinov, DTS
Svitavice, parcela č. 550 v K.Ú. Lazinov se společností E.ON Distribuce, a.s.
Návrh usnesení 2019/3/2: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene Lazinov, DTS Svitavice, parcela č. 550 v K.Ú. Lazinov se společností E.ON Distribuce, a.s.
a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase k podpisu této smlouvy. (viz příloha č. 5).
5. Smlouva o dílo se společností Urbanistické středisko Brno
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o dílo se společností Urbanistické středisko Brno
Návrh usnesení 2019/3/3: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvou o dílo se společností Urbanistické středisko
Brno a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase k podpisu této smlouvy.
(viz příloha č. 6).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
6. Oprava chodníků a vjezdu u Obecního úřadu přijetí dotace, výběr dodavatele
Obec byla se svojí žádostí o dotaci 250 tis. na Opravu chodníků a vjezdu u Obecního úřadu z programu Podpora
rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019-2020“) úspěšná mezi podanými žádostmi.
V rámci zadávacího řízení na zhotovitele této zakázky malého rozsahu byly osloveny 3 firmy. Nabídky měly
odevzdat do 9. 5. 2019 do 16:00 h. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v 16:01 h otevřela a
vyhodnotila 3 došlé nabídky. Starosta obce seznámil přítomné s Protokolem z otvírání obálek a s Protokolem
z vyhodnocení nabídek na zhotovitele stavby.

Návrh usnesení 2019/3/4: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace na Opravu chodníků a vjezdu u
Obecního úřadu z programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019-2020“) a
na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, za vítěze soutěže na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Oprava chodníků a vjezdu u Obecního úřadu“, schvaluje firmu REISTAV CZ s.r.o.
Skopalíkova 11, 615 00 Brno IČ: 26968657, s nabídkovou cenou 485.346 Kč bez DPH a ukládá
starostovi, po uplynutí zákonných lhůt, podepsat s touto firmou smlouvu o dílo doplněnou o
"schvalovací doložku" a požadované přílohy v originále.
.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
7. Smlouva na dotaci od JMK na opravu chodníků a vjezdu u Obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Návrh usnesení 2019/3/5: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje z programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019-2020“)
(viz příloha č. 7).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
8. Zpráva o uplatňování Územního plánu Lazinov v období 2014-2018
Starosta seznámil přítomné se Zprávou o uplatňování Územního plánu Lazinov v období 2014-2018
Návrh usnesení 2019/3/6: Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávou o uplatňování Územního plánu Lazinov
v období 2014-2018
(viz příloha č. 8).
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9.

Smlouva o dílo s firmou Energetika Boskovice spol. s.r.o na stavbu Lazinov, kabel NN
Konupka

Starosta seznámil přítomné se smlouvou o dílo s firmou Energetika Boskovice spol. s.r.o na stavbu:"Lazinov,
kabel NN Konupka - SO 02 Kabelové rozvody VO na pozemku parc. č. 395/3, parc. č. 956 v katastrálním území
Lazinov."
Návrh usnesení 2019/3/7: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvou o dílo s firmou Energetika Boskovice spol.
s.r.o na stavbu:"Lazinov, kabel NN Konupka - SO 02 Kabelové rozvody VO na pozemku parc. č. 395/3, parc. č.
956 v katastrálním území Lazinov." a ukládá starostovi podepsat smlouvu s firmou Energetika Boskovice spol.
s.r.o
(viz příloha č. 9).

Diskuze a závěr:
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Přehled usnesení
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2019
konaného dne 29. 5. 2019
Usnesení 2019/3/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2019 schválená starostou a
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 (viz příloha č. 3 a č. 4).
Usnesení 2019/3/2: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Lazinov, DTS Svitavice, parcela č. 550 v K.Ú. Lazinov se společností E.ON Distribuce, a.s.
a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase k podpisu této smlouvy. (viz příloha č. 5).
Usnesení 2019/3/3: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvou o dílo se společností Urbanistické středisko Brno a
pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase k podpisu této smlouvy. (viz příloha č. 6).
Usnesení 2019/3/4: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace na Opravu chodníků a vjezdu u Obecního úřadu
z programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019-2020“) a na základě doporučení
komise pro hodnocení nabídek, za vítěze soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava
chodníků a vjezdu u Obecního úřadu“, schvaluje firmu REISTAV CZ s.r.o. Skopalíkova 11, 615 00 Brno IČ:
26968657, s nabídkovou cenou 485.346 Kč bez DPH a ukládá starostovi, po uplynutí zákonných lhůt, podepsat
s touto firmou smlouvu o dílo doplněnou o "schvalovací doložku" a požadované přílohy v originále.
Usnesení 2019/3/5: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje z programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019-2020“) a pověřuje starostu obce
pana Miroslava Holase k podpisu této smlouvy
Usnesení 2019/3/6: Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Lazinov v období
2014-2018
Usnesení 2019/3/7: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvou o dílo s firmou Energetika Boskovice spol. s.r.o na
stavbu:"Lazinov, kabel NN Konupka - SO 02 Kabelové rozvody VO na pozemku parc. č. 395/3, parc. č. 956 v
katastrálním území Lazinov." a ukládá starostovi podepsat smlouvu s firmou Energetika Boskovice spol. s.r.o
Přílohy:
1. Svolání a program veřejného zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č.3/2019
4. Rozpočtové opatření č.4/2019
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Lazinov, DTS Svitavice, parcela č. 550 v K.Ú.
Lazinov se společností E.ON Distribuce, a.s.
6. Smlouva o dílo se společností Urbanistické středisko Brno
7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora rozvoje venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2019-2020“)
8. Zpráva o uplatňování Územního plánu Lazinov v období 2014-2018
9. Smlouva o dílo s firmou Energetika Boskovice spol. s.r.o na stavbu Lazinov, kabel NN Konupka

Vypracoval:

31. 5. 2019

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Holas

Zdeněk Brablec

Jaroslav Vítek

Miroslav Holas, starosta
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