Zápis
Z 2. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2021
konaného dne 27. 5. 2021 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření
4. Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s.
5. Smlova o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
6. Revokace usnesení obecního zastupitelstva
7. Nákup pozemku p.č. 945/20 a 944/6 v k.ú. Lazinov
8. Výběrové řízení pro stavbu – oprava místní komunikace MK 11c
9. Výběrové řízení pro stavbu – oprava polní cesty C1, pozemkové úpravy
10. Závěrečný účet 2020
11. Účetní závěrka 2020
12. Schválení Spisového a skartačního řádu obce Lazinov
13. Realizaci akce Založení ovocného sadu a vytvoření odpočinkové zóny v obci Lazinov II.etapa
14. Diskuze a závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení
Předsedající – starosta obce Miroslav Holas – zahájil zasedání v 19:00 hodin.
Přítomno: 6 ze sedmi členů zastupitelstva obce. Ing. Milan Raška je omluven
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání byl řádně vyvěšen. Starosta navrhl doplnit vyvěšený program o body „Spisový a
skartační řád obce Lazinov a realizaci akce Založení ovocného sadu a vytvoření odpočinkové zóny
v obci Lazinov II.etapa.
Starosta dal hlasovat o programu jednání, včetně doplněného bodů.
Hlasování: 6/0/0 program je schválen
Pro/proti/zdržel se
Zapisovatelem byl určen pan Miroslav Holas.
Ověřovatelé zápisu: Vítek Jaroslav a Ing. Konupková Iva
Hlasování: 6/0/0 = schváleni.
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Seznámení s kůrovcovou kalamitou v obecních lesích, samotěžba
b) koronavirus
c) kulturní a sportovní akce o prázdninách
d) Žádosti o dotace
e) Mobilní rozhlas
f)

Komunální odpad

g) Kontroly kácení
h) Vodní záchranná služba ČČK

i)

Oprava vodního díla Letovice

3. Rozpočtová opatření
Pan Miroslav Holas seznámil přítomné s RO č. 2/2021 a RO č. 3/2021, které schválil starosta
v rámci své kompetence.
Návrh usnesení 2021/2/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 a č.
3/2021schválené starostou. (viz příloha č. 3 a 4)
Hlasování: 6/0/0 = přijato
4. Smlouva o zřízení věcného břemene EON
Starosta obce seznámil občany se Smlouvou o zřízení věcného břemene s E.ON distribuce pro
stavbu Lazinov, DTS Svitavice, venkovní vedení VN, kabel NN, uzemnění
Návrh usnesení 2021/2/2: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
s E.ON ,a.s. pro stavbu Lazinov, DTS Svitavice, venkovní vedení VN, kabel NN, uzemnění (viz
příloha č.5) a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase podepsáním této smlouvy.
Hlasování: 6/0/0 = přijato
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Starosta obce seznámil občany se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na realizaci akce: Oprava místní komunikace MK 11c ve výši 250.000,-Kč.
Návrh usnesení 2021/2/3: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase k jejímu podpisu (viz příloha
č. 6)
Hlasování: 6/0/0 = přijato
6. Revokace usnesení obecního zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s revokací usnesení obecního zastupitelstva 2020/1/6 ve věci koupě
pozemku od paní Hany Holasové.
Návrh usnesení 2021/2/4: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení obecního zastupitelstva
2020/1/6.
Hlasování:6/0/0 = přijato
7. Nákup pozemku p.č. 945/20 a 944/6 v K.Ú Lazinov
Starosta seznámil přítomné se záměrem nákupu pozemků.
Návrh usnesení 2021/2/5 : Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků 945/20 ostatní plocha o
výměře 1070 m2 a 944/6 ostatní plocha o výměře 48 m2 na základě GP 372 – 2530/2021 (viz
příloha č.7 ) od paní Hany Holasové, Lazinov 111, za cenu 5 Kč/m2 Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování: 5/0/1 = přijato, Miroslav Holas se zdržel.
8. Výběrové řízení pro stavbu – oprava místní komunikace MK 11c
Starosta obce seznámil občany s plánovanou opravou místní komunikace.
.
Návrh usnesení 2021/2/6: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase
k zahájení výběrového řízení na dodavatele pro stavbu oprava místní komunikace MK 11c a ke
jmenování výběrové komise.
Hlasování: 6/0/0 = přijato,

9. Výběrové řízení pro stavbu – oprava polní cesty C1, pozemkové úpravy
Starosta seznámil přítomné občany s plánovanou opravou polní cesty C1.
Návrh usnesení 2021/2/7: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase
k zahájení výběrového řízení na dodavatele pro stavbu oprava polní cesty C1 a ke jmenování
výběrové komise.
Hlasování: 6/0/0 = přijato
10.

Závěrečný účet 2020

Starosta obce seznámil přítomné se zprávou z přezkumu hospodaření za rok 2020 a se závěrečným
účtem za rok 2020, které byly vyvěšeny na úřední desce obce a na elektronické úřední desce, včetně
všech příloh.
Návrh usnesení 2021/2/8: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2020 (viz příloha č.8)
bez výhrad.
Hlasování: 6/0/0 = přijato
11.

Účetní závěrka za rok 2020

Starosta obce seznámil přítomné se zprávou z přezkumu hospodaření za rok 2020 a s účetní
závěrkou za rok 2020, které byly vyvěšeny na úřední desce obce a na elektronické úřední desce,
včetně všech příloh.
Návrh usnesení 2021/2/9: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 (viz přílohač. 9)
Hlasování: 6/0/0 = přijato
12.

Schválení Spisového a skartačního řádu obce Lazinov

Starosta obce seznámil přítomné s novým Spisovým a skartačním řádem obce Lazinov, který je
vydán z důvodu změny zákona.
Návrh usnesení: 2021/2/10: Zastupitelstvo obce schvaluje Spisový a skartační řád obce Lazinov
(viz příloha 10 )
Hlasování: 6/0/0 = přijato
13. Realizaci akce Založení ovocného sadu a vytvoření odpočinkové zóny v obci Lazinov
II.etapa.
Starosta obce seznámil přítomné, s tím, že obec Lazinov získala dotaci od SFŽP ve výši 250.000,Kč na akci Založení ovocného sadu a vytvoření odpočinkové zóny v obci Lazinov II.etapa. Dotace je
pouze na materiál pro výsadbu. Práce budou prováděny za do dohledu odborné firmy a stromy
budou v součinnosti s firmou vysazovat občané obce. Výsadba musí být provedena do konce roku
2021.
Návrh usnesení: 2021/2/11: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a ve smyslu dotační
žádosti pověřuje starosty obce, aby provedl úkony k provedení přípravných prací a výsadby zeleně.
Hlasování: 6/0/0 = přijato

14. Diskuze a závěr

Přehled usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2021
konaného dne 27.5. 2021
Usnesení 2021/2/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 a č. 3/2021schválené
starostou. (viz příloha č. 3 a 4)
Usnesení 2021/2/2: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s E. ON distribuce, a.s..
pro stavbu Lazinov, DTS Svitavice, venkovní vedení VN, kabel NN, uzemnění (viz příloha č.5) a pověřuje
starostu obce pana Miroslava Holase podepsáním této smlouvy.
Usnesení 2021/2/3: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase k jejímu podpisu (viz příloha č. 6)
Usnesení 2021/2/4: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení obecního zastupitelstva 2020/1/6
.
Usnesení 2021/2/5 : Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků 945/20 ostatní plocha o výměře 1070 m2 a
944/6 ostatní plocha o výměře 48 m2 na základě GP 372 – 2530/2021 (viz příloha č.7 ) od paní Hany
Holasové, Lazinov 111, za cenu 5 Kč/m2 Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
Usnesení 2021/2/6: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase k zahájení výběrového
řízení na dodavatele pro stavbu oprava místní komunikace MK 11c a ke jmenování výběrové komise.
Usnesení 2021/2/7: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase k zahájení výběrového
řízení na dodavatele pro stavbu oprava polní cesty C1 a ke jmenování výběrové komise.
Usnesení 2021/2/8: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2020 (viz příloha č.8) bez výhrad.
Usnesení 2021/2/9: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 (viz příloha č. 9)
Usnesení: 2021/2/10: Zastupitelstvo obce schvaluje Spisový a skartační řád obce Lazinov (viz příloha 10 )
Usnesení: 2021/2/11: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a ve smyslu dotační žádosti pověřuje
starosty obce, aby provedl úkony k provedení přípravných prací a výsadby zeleně.
Přílohy:
1. Svolání a program zasedání zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. RO č. 2/2021
4. RO č. 3/2021
5. smlouva o zřízení věcného břemene s E. ON distribuce, a.s.. pro stavbu Lazinov, DTS Svitavice
6. smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
7. geometrický plán GP 372 – 2530/2021
8. Závěrečný účet 2020
9. Protokol o schválení účetní závěrky 2020
10. Spisový a skartační řád obce Lazinov (viz příloha 10 )
Vypracoval:

4.6.2021

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Holas

Vítek Jaroslav
Ing. Iva Konupková

Miroslav Holas, starosta

