Zápis
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2021
konaného dne 24.6.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření
4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Technickým službám Malá Haná
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Doprovodný kulturní
program Dračích lodí v rámci projektu Festival dračích lodí Křetínka cup 2021
6. Výběr dodavatele oplocení pro Sběrné místo obce Lazinov na parcele 829 v K.Ú. Lazinov
7. Výběr dodavatele na zhotovení zpevněné plochy pro Sběrné místo obce Lazinov na parcele 829 v K.Ú.
.
Lazinov
8. Diskuze a závěr
Průběh jednání:
Zahájení
Předsedající – starosta obce Miroslav Holas – zahájil zasedání v 19:00 hodin.
Přítomno: 6 ze sedmi členů zastupitelstva obce. Ing. Milan Raška a Vladimír Raudenský jsou omluveni
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání byl řádně vyvěšen. Starosta navrhl doplnit vyvěšený program o bod „Smlouva o využití
obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s.
Starosta dal hlasovat o programu jednání včetně nově doplněného bodu.
Hlasování: 5/0/0 program je schválen.
Zapisovatelem byl určen pan Miroslav Holas.
Ověřovatelé zápisu: Lucie Holasová a Jaroslav Vítek.
Hlasování: 5/0/0 = schváleni.
Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
1.
Seznámení s kůrovcovou kalamitou
2.
Koronavirus
3.
Sportovní akce-17.7.2021 Lazinovské léto
4.
Kulturní akce – 7.8. 2021 Hasičské odpoledne
5.
Komunální odpad- termíny zahájení třídění
6.
VO Konupka – stavba dokončena, probíhá řízení se st. Úřadem Letovice
7.
Sklad sportovních potřeb s klubovnou – probíhá nové stavební řízení, jednání 23.7.2021
8.
Kácení – obci byla od ČIŽP Brno udělena pokuta 20.000,- Kč. Polovina bude úřadem vrácena do
rozpočtu obce
9.
Oprava přehrady bude zahájena 1.9.2021
10.
Zahájení prací na výsadbě zeleně II. Etapa
11.
Program rozvoje obce Lazinov
12.
Vyhodnocení dotazníků
13.
Vyhláška o dodržování klidu

Rozpočtová opatření
Pan Miroslav Holas seznámil přítomné s RO č. 4/2021 a 5/2021, které schválil starosta v rámci své kompetence.
Návrh usnesení 2021/3/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 a 5/2021
schválené starostou.(viz příloha č. 3 a 4 )
Hlasování: 5/0/0 = přijato

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Technickým službám Malá
Haná
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Technických služeb Malá Haná o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu obce Lazinov a s dohodou o úhradě podílu na akci „ Systém odděleného sběru materiálově
využitelných odpadů III. Etapa ve výši 95.412,32 Kč.. Na základě této žádosti bude podepsána veřejnoprávní
smlouva na poskytnutí návratní finanční výpomoci z rozpočtu obce Lazinov ve výši 526.803,08 Kč. Starosta
seznámil zastupitelstvo s touto smlouvou.
Návrh usnesení 2021/3/2: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o úhradě podílu na akci „ Systém
odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. Etapa ve výši 95.412,32 ( příloha č.5) a schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Lazinov ve výši 526.803,08
Kč.(příloha č. 6) Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu Miroslava Holase podpisem těchto dokumentů.
Hlasování: 5/0/0 = přijato
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Doprovodný kulturní
program Dračích lodí v rámci projektu Festival dračích lodí Křetínka cup 2021
Návrh usnesení 2021/3/3: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na akci Doprovodný kulturní program Dračích lodí v rámci projektu Festival dračích
lodí Křetínka cup 2021 ve výši 54.000,- Kč(viz příloha č. 7)
Hlasování: 5/0/0 = přijato
Výběr dodavatele oplocení pro Sběrné místo obce Lazinov na parcele 829 v K.Ú. Lazinov
Návrh usnesení 2021/3/4: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele oplocení pro Sběrné místo obce Lazinov
na parcele 829 v K.Ú. Lazinov firmu APLEG systems, s.r.o. Poříčí 2425/5, 67801 Blansko za cenu 91.542,32
Kč,- bez DPH (viz příloha č. 8)
Hlasování: 5/0/0 = přijato
Výběr dodavatele na zhotovení zpevněné plochy pro Sběrné místo obce Lazinov na parcele
829 v K.Ú. Lazinov
Návrh usnesení 2021/3/5: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na zhotovení zpevněné plochy pro Sběrné
místo obce Lazinov na parcele 829 v K.Ú. Lazinov firmu DOPAZ s.r.o. Vinohradská 1285/80, 618 00 Brno
za cenu 165.319,20 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase podpisem závazné
objednávky.(viz příloha č. 9)
Hlasování: 5/0/0 = přijato
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s.
Návrh usnesení 2021/3/6: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s. a pověřuje pana starostu
Miroslava Holase podpisem této smlouvy.(viz příloha č. 10)
Hlasování: 5/0/0 = přijato

Diskuze a závěr:

Přehled usnesení
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2021
konaného dne 24.6.2021
Usnesení 2021/3/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 a 5/2021 schválené
starostou.(viz příloha č. 3 a 4 )
Usnesení 2021/3/2: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o úhradě podílu na akci „ Systém
odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. Etapa ve výši 95.412,32 ( příloha č.5) a schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Lazinov ve výši 526.803,08
Kč.(příloha č. 6) Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu Miroslava Holase podpisem těchto dokumentů.
Usnesení 2021/3/3: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na akci Doprovodný kulturní program Dračích lodí v rámci projektu Festival dračích lodí Křetínka cup
2021 ve výši 54.000,- Kč(viz příloha č. 7)
Usnesení 2021/3/4: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele oplocení pro Sběrné místo obce Lazinov na
parcele 829 v K.Ú. Lazinov firmu APLEG systems, s.r.o. Poříčí 2425/5, 67801 Blansko za cenu 91.542,32 Kč,bez DPH (viz příloha č. 8)
Usnesení 2021/3/5: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na zhotovení zpevněné plochy pro Sběrné místo
obce Lazinov na parcele 829 v K.Ú. Lazinov firmu DOPAZ s.r.o. Vinohradská 1285/80, 618 00 Brno
za cenu 165.319,20 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase podpisem závazné
objednávky.(viz příloha č. 9)
Usnesení 2021/3/6: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s. a pověřuje pana starostu
Miroslava Holase podpisem této smlouvy.(viz příloha č. 10)
Přílohy:
1. Svolání a program zasedání zastupitelstva
2. Prezenční listina
3,4: RO č. 4/2021, 5/2021,
5. Dohoda o úhradě podílu na akci „ Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. Etapa
6. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Lazinov
7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Doprovodný kulturní program
Dračích lodí
8. cenová nabídka oplocení
9. cenová nabídka zpevněná plocha
10. smlouva s ELEKTROWIN a.s.
Vypracoval:

25.6.2021

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Holas

Lucie Holasová

Jaroslav Vítek

Miroslav Holas, starosta

