Zápis
Z 4. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2019
konaného dne 3. 7. 2019 v 19:00
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3.
Rozpočtová opatření
4.
Kupní smlouva na nákup hasičského motorového vozidla
5.

Příspěvek od SDH Lazinov na nákup hasičského vozidla

6.

Diskuze a závěr

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 body:
1. přijetí dotace od JMK na projekt Zdokonalení IZS Jmk v obci Lazinov a smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK na tento projekt. Realizace projektu Zdokonalení IZS Jmk v obci Lazinov
2. přijetí dotace na projekt Festival Dračích lodí Křetínka 2019
Starosta dal hlasovat o programu jednání včetně nově doplněných bodů.
Hlasování: 7/0/0 program je schválen. .
Zapisovatelem byl určen pan Miroslav Holas.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Iva Konupková, Jaroslav Vítek
Hlasování: 7/0/0 = schváleni.
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

a) Akce:
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)
Starosta seznámil přítomné se zveřejněním smluv s USB Brno na realizaci změny územního plánu
č.2, Energetikou Boskovice na realizaci kabel NN Konupka - SO 02 Kabelové rozvody VO a
s firmou REISTAV na projekt Opravu chodníků a vjezdu u Obecního úřadu na profilu zadavatele.
Tímto byla splněna zákonná povinnost.

3. Rozpočtová opatření
Pan Miroslav Holas seznámil přítomné s RO č.5/2019, které schválil starosta v rámci své kompetence a s
RO č. 6/2019
Návrh usnesení 2019/4/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené
starostou a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 (viz příloha č. 3 a č. 4).
Hlasování: 7/0/0 = vzato na vědomí
Hlasování: 7/0/0 = přijato
1

4. Kupní smlouva na nákup hasičského motorového vozidla
Starosta seznámil přítomné se záměrem obce koupit pro SDH Lazinov hasičské motorové vozidlo KAROSA
CAS K 25-L 101 speciální automobil – požární rok výroby 1987 za cenu 450.000,- Kč, kdy částku ve výši
150.000,- Kč poskytne formou peněžního daru na pořízení dlouhodobého majetku SDH Lazinov. Dále starosta
seznámil přítomné s kupní smlouvou na výše uvedený automobil.
Návrh usnesení 2019/4/2: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na hasičské motorové vozidlo
KAROSA CAS K 25-L 101 speciální automobil – požární rok výroby 1987 za cenu 450.000 a pověřuje starostu
obce pana Miroslava Holase k podpisu této smlouvy.
(viz příloha č. 5).
Hlasování: 7/0/0 = přijato
5. Příspěvek od SDH Lazinov na nákup požárního motorového vozidla
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem SDH Lazinov poskytnout peněžní dar na pořízení dlouhodobého
majetku ve výši 150.000,- Kč. Tímto dlouhodobým majetkem je myšleno hasičské motorové vozidlo KAROSA
CAS K 25-L 101 speciální automobil – požární rok výroby 1987.
Návrh usnesení 2019/4/3: Zastupitelstvo schvaluje přijetí peněžního daru od SDH Lazinov na pořízení
dlouhodobého majetku motorové vozidlo KAROSA CAS K 25-L 101 speciální automobil – požární ,rok
výroby 1987.
Hlasování: 7/0/0 = přijato
6. Přijetí dotace od JMK na projekt Zdokonalení IZS Jmk v obci Lazinov a smlouva o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na tento projekt. Realizace projektu Zdokonalení IZS
Jmk v obci Lazinov
Starosta obce seznámil přítomné s tím, že obec získala dotaci od JMK na projekt Zdokonalení IZS Jmk v obci
Lazinov ve výši 75.000,- Kč. Dále starosta seznámil přítomné se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
na tento projekt. Na tento projekt bude vypsáno výběrové řízení. Termín realizace je do konce září 2019.
Návrh usnesení 2019/4/4: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu JMK a
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Zdokonalení IZS
Jmk v obci Lazinov. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy a pověřuje ho k zahájení
úkonů nezbytných ke zdárné a včasné realizaci tohoto projektu( výběrové řízení atd.)
7. přijetí dotace na projekt Festival Dračích lodí Křetínka 2019
Starosta obce seznámil přítomné s tím, že obec získala dotaci od JMK na projekt Festival Dračích lodí Křetínka
2019 ve výši 50.000,- Kč
Návrh usnesení 2019/4/5: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK na projekt Festival
Dračích lodí Křetínka 2019 ve výši 50.000,- Kč

Diskuze a závěr:
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Přehled usnesení
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2019
konaného dne 3. 7. 2019
Usnesení 2019/4/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené starostou a
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 (viz příloha č. 3 a č. 4).
Usnesení 2019/4/2: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na hasičské motorové vozidlo KAROSA
CAS K 25-L 101 speciální automobil – požární rok výroby 1987 za cenu 450.000 a pověřuje starostu obce pana
Miroslava Holase k podpisu této smlouvy.
(viz příloha č. 5).
Usnesení 2019/4/3: Zastupitelstvo schvaluje přijetí peněžního daru od SDH Lazinov na pořízení dlouhodobého
majetku motorové vozidlo KAROSA CAS K 25-L 101 speciální automobil – požární, rok výroby 1987.
Usnesení 2019/4/4: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu JMK a schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Zdokonalení IZS Jmk
v obci Lazinov. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy a pověřuje ho k zahájení
úkonů nezbytných ke zdárné a včasné realizaci tohoto projektu ( výběrové řízení atd.)
Usnesení 2019/4/5: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK na projekt Festival Dračích
lodí Křetínka 2019 ve výši 50.000,- Kč

Přílohy:
1. Svolání a program veřejného zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č.5/2019
4. Rozpočtové opatření č.6/2019
5. Kupní smlouva motorového hasičského vozidla
6. Vyjádření SDH Lazinov o poskytnutí peněžního daru
7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Zdokonalení IZS Jmk
v obci Lazinov

Vypracoval:

8. 7. 2019

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Holas

Ing. Iva Konupková

Jaroslav Vítek

Miroslav Holas, starosta
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