Zápis
Z 2. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2020
konaného dne 25. 6. 2020
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3.
Rozpočtové opatření
4.
Prodej pozemku p.č. 496/7
5.
Zařazení území obce do území působnosti MAS
6.
Směrnice Finanční řízení obce Lazinov
7.
Diskuze a závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení
Předsedající – starosta obce Miroslav Holas – zahájil zasedání v 19:00 hodin.
Přítomno: 5 ze sedmi členů zastupitelstva obce omluveni jsou Lucie Holasová, Ing. Iva Konupková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Hlasování: 5/0/0 program je schválen
Pro/proti/zdržel se
Zapisovatelem byl určen pan Miroslav Holas.
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Vítek a Milan Raška.
Hlasování: 5/0/0 = schválen.
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Odpadové hospodářství – nová sběrná místa 1. Zátoka na parcele 485/40, 2. Točna na parcele 78/20,
3.Hasičárna na parcele 186/1. Na těchto místech budou vytýčena a v příštím roce vybudována nová
sběrná místa.
b) Dračí lodě – zrušeno
c) 18.7. Lazinovské léto volejbal
d) 1.8.2020 hasičské odpoledne
e) Obecní lesy
f) Seznámení se stavem dotací
3. Rozpočtová opatření
Pan Miroslav Holas seznámil přítomné s RO č. 3/2020 a RO č. 4/2020, které schválil starosta v rámci své
kompetence.
Návrh usnesení 2020/2/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 a č.4/2020
schválené starostou. (viz příloha č. 3 a 4)
Hlasování: 5/0/0 = přijato
4. Prodej pozemku p.č. 496/7
Starosta seznámil přítomné se záměrem prodeje pozemku p.č. 496/7 v K.Ú. Lazinov Mikroregionu Letovicko
a s kupní smlouvou . Pozemek je prodán za účelem vybudování sociálního zázemí u vodní nádrže Letovice.
Cena dle znaleckého posudku č.878/07/2020 činí 13.150,- Kč. Návrh byl řádně vyvěšen (viz příloha č. 5)
Návrh usnesení 2020/2/2: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 496/7 o výměře 263 m2, druh
pozemku ostatní plocha, který vznikl oddělením z parcely 496/1 na základě geometrického plánu č. 3591382/2020 ze dne 22.5.2020 za cenu 13.590,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu
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obce k podpisu smlouvy na prodej výše uvedeného pozemku. (viz příloha č. 6)
Hlasování: 5/0/0 = přijato

5. Zařazení území obce do území působnosti MAS
Návrh usnesení 2020/2/3: Zastupitelstvo obce Lazinov schvaluje zařazení území obce Lazinov do území
působnosti MAS Partnerství venkova, z.s. na programové období 2021 – 2027.
Hlasování: 5 /0/0 = přijato
6. Směrnice Finanční řízení obce Lazinov
Na základě změny rozpočtové pravomoci starosty a některých změn zákonných norem je nezbytné aktualizovat
Směrnici“ Finanční řízení obce Lazinov“
Návrh usnesení 2020/2/4: Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici“ Finanční řízení obce Lazinov“verze 3
s platností od 25. 6. 2020
(viz příloha č. 7)
Hlasování: 5/0/0 = přijato

Diskuze a závěr:
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Přehled usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2020
konaného dne 25. 6. 2020
Usnesení 2020/2/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 a č.4/2020 schválené
starostou. (viz příloha č. 3 a 4)
Usnesení 2020/2/2: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 496/7 o výměře 263 m2, druh pozemku
ostatní plocha, který vznikl oddělením z parcely 496/1 na základě geometrického plánu č. 359-1382/2020 ze dne
22.5.2020(viz příloha č. 5) za cenu 13.150,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy na prodej výše uvedeného pozemku. (viz příloha č. 6)
Usnesení 2020/2/3: Zastupitelstvo obce Lazinov schvaluje zařazení území obce Lazinov do území působnosti
MAS Partnerství venkova, z.s. na programové období 2021 – 2027.
Usnesení 2020/2/4: Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici“ Finanční řízení obce Lazinov“verze 3 s platností
od 25. 6. 2020 (viz příloha č. 7)

Přílohy:
1. Svolání a program zasedání zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. RO č. 3/2020
4. RO č. 4/2020
5. GP č. 359-1382/2020
6. Kupní smlouva
7. Směrnice“ Finanční řízení obce Lazinov

Vypracoval:

27. 6. 2020

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Holas

Jaroslav Vítek
Ing. Milan Raška

Miroslav Holas, starosta
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