Zápis
Z 2. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2022
konaného dne 9. 6. 2022 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov
1. Zahájení
2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Lazinov č. 32/19
5. Umístění internetového převaděče na p.č. 937 v k.ú Lazinov společnosti TOPNET Services s.r.o.
Boskovice
6. Volby do obecního zastupitelstva, stanovení volebního okrsku a počet členů zastupitelstva
7. Výběr dodavatele na opravu komunikace MK 8 d
8. Závěrečný účet 2021
9. Účetní závěrka 2021
10. Diskuse
11. Závěr
Průběh jednání:
 Zahájení
Předsedající – starosta obce Miroslav Holas – zahájil zasedání v 19:00 hodin.
Přítomno: 5 ze sedmi členů zastupitelstva obce. Lucie Holasová omluvena, František Doskočil se
dostavil před projednáním rozpočtových opatření.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání byl řádně vyvěšen. Starosta navrhl doplnit vyvěšený program o bod Smlouva o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK 076733/22/ORR a Dodatek č. 1 k
Dohodě o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III.
Etapa“.
Starosta dal hlasovat o programu jednání, včetně doplněného bodu.
Hlasování: 5/0/0 program je schválen
Pro/proti/zdržel se
Zapisovatelem byl určen pan Miroslav Holas.
Ověřovatelé zápisu: Vítek Jaroslav a Zdeněk Brablec
Hlasování: 5/0/0 = schváleni.
 Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
a) Výběrové řízení na pronájem místního obchodu od 1. 10. 2022
b) Seznámení s dotacemi
c) kulturní a sportovní akce
d) 600 let Lazinova + rodáci
e) Mobilní rozhlas
f)

Komunální odpad

g) Oprav vodního díla Letovice

 Rozpočtová opatření
Pan Miroslav Holas seznámil přítomné s RO č. 3 a RO č. 4, které schválil starosta v rámci své
kompetence.
Návrh usnesení 2022/2/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č.4
schválené starostou. (viz příloha č. 3 a 4)
Hlasování: 6/0/0 = přijato
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Lazinov č.
32/19
Starosta obce seznámil občany s Dodatkem č. 1 k smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
v obci Lazinov č. 32/19
Návrh usnesení 2022/2/2: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě
a odstraňování odpadu v obci Lazinov č. 32/19 a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase
podepsáním tohoto Dodatku (viz. příloha č. 5)
Hlasování: 6/0/0 = přijato
 Umístění internetového převaděče na p.č. 937 v k.ú. Lazinov společnosti TOPNET
Services s.r.o. Boskovice
Starosta obce seznámil občany s žádostí o umístění internetového převaděče na p.č. 937 v k.ú.
Lazinov společnosti TOPNET Services s.r.o. Boskovice.
Návrh usnesení 2022/2/3: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění internetového převaděče na p.č.
937 v k. ú. Lazinov společnosti TOPNET Services s.r.o. (viz. příloha č. 6)
Hlasování: 6/0/0 = přijato
 Volby do obecního zastupitelstva, stanovení volebního okrsku
Starosta seznámil přítomné s probíhajícími přípravami na volby. Dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
ve znění pozdějších předpisů obce stanovují počet členů zastupitelstva na každé volební období.
Obec Lazinov navrhuje počet členů zastupitelstva na období 2022 až 2026 v počtu 9 zastupitelů.
Návrh usnesení 2022/2/4: Zastupitelstvo obce schvaluje, že pro volby do obecního zastupitelstva
bude v obci Lazinov zřízen jeden volební okrsek a funkci zastupitelů bude vykonávat 9 členů.
Hlasování:6/0/0 = přijato
 Výběr dodavatele na opravu místní komunikace MK 8 d

Starosta obce pověřil pana Oldřicha Dryšla k vypsání výběrového řízení na opravu místní komunikace
MK 8 d. V rámci výběrového řízení na opravu místní komunikace MK 8 d byly obeslány 4 firmy, dvě
firmy odevzdaly nabídku. Nejlevnější cenu měla firma REISTAV CZ s.r.o., Skopalíkova 1144/11, 15
00 Brno-Židenice, IČ: 26968657, s nabídkovou cenou 586 085,22 kč s DPH.
Návrh usnesení 2022/2/5 : Zastupitelstvo obce Lazinov, na základě doporučení osoby pověřené
provedením zadávacího řízení, na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: OPRAVA
MÍSTNÍ KOMUNIKACE MK8d, schvaluje za vítěze nabídku uchazeče č. 2 firmy REISTAV CZ s,r,o.,
Skopalíkova 1144/11, 615 00 Brno-Židenice, IČ: 26968657, s nabídkovou cenou 586 085,22 Kč
s DPH, jelikož tato nabídka byla nejvýhodnější.
Zastupitelstvo obce, ukládá starostovi, obeslat uchazeče Rozhodnutím zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky (materiál 05) a po uplynutí zákonných lhůt na možné podání námitek nebo
odvolání (lhůta běží 4 pracovní dny od doručení poslednímu uchazeči), zaslat vítěznému uchazeči
Výzvu k podpisu smlouvy o dílo (materiál 06) a s vítězným uchazečem Smlouvu o dílo doplněnou o
schvalovací doložku a v jednom paré doplněné o materiály požadované Výzvou k podání nabídek a
zadávací dokumentací, v originále, podepsat.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, po podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, tuto
zveřejnit zákonným způsobem. (viz. příloha č. 7)

Hlasování: 6/0/0 = přijato,
8. Závěrečný účet 2021
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou z přezkumu hospodaření za rok 2021 a se závěrečným
účtem za rok 2021, které byly vyvěšeny na úřední desce obce a na elektronické úřední desce, včetně
všech příloh.
Návrh usnesení 2022/2/6: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2021 bez výhrad (viz
příloha č.8)
.

9. Účetní závěrka 2021
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou z přezkumu hospodaření za rok 2021 a s účetní
závěrkou za rok 2021, které byly vyvěšeny na úřední desce obce a na elektronické úřední desce,
včetně všech příloh.
Návrh usnesení 2022/2/7: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 (viz příloha č. 9)
Hlasování: 6/0/0 = přijato
10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK076733/22/ORR
Starosta obce seznámil občany se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK076733/22/ORR
Návrh usnesení 2022/2/8: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. JMK076733/22/ORR a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase
podepsáním této smlouvy. (viz. příloha č. 10)
Hlasování: 6/0/0 = přijato
11. Dodatek č. 1 k Dohodě a úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru materiálově
využitelných odpadů III. Etapa“
Starosta obce seznámil občany s Dodatkem č. 1 k Dohodě o úhradě podílu na akci „Systém
odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. etapa“
Návrh usnesení 2022/2/9: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Dohodě o úhradě podílu na
akci „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. etapa a pověřuje starostu obce
pana Miroslava Holase podepsáním tohoto Dodatku. (viz. příloha č. 11)
Hlasování: 6/0/0 = přijato
12. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě města Letovice dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a ust. 160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Starosta obce seznámil občany s Dodatkem č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě města Letovice o výkonu
služeb Městské policie. Dle dodatku dochází k navýšení příspěvku na činnost Městské policie na
částku 700,- Kč na hodinu dvoučlenné hlídky.
Návrh usnesení 2022/2/10: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
města Letovice dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
a ust. 160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje
starostu obce pana Miroslav Holase podepsáním tohoto dodatku. (viz. příloha č. 12)
Hlasování: 5/0/0 = přijato
13. Diskuze
14. Závěr

Přehled usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva obce Lazinov v roce 2022
konaného dne 9. 6. 2022
Usnesení 2022/2/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č.4 schválené
starostou. (viz příloha č. 3 a 4)
Usnesení 2022/2/2: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu v obci Lazinov č. 32/19 a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase
podepsáním tohoto Dodatku. (viz. příloha č. 5)
Usnesení 2022/2/3: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění internetového převaděče na p.č. 937
v k. ú. Lazinov společnosti TOPNET Services s.r.o. (viz. příloha č. 6)
Usnesení 2022/2/4: Zastupitelstvo obce schvaluje, že pro volby do obecního zastupitelstva bude
v obci Lazinov zřízen jeden volební okrsek a funkci zastupitelů bude vykonávat 9 členů.
Usnesení 2022/2/5 : Zastupitelstvo obce Lazinov, na základě doporučení osoby pověřené
provedením zadávacího řízení, na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: OPRAVA
MÍSTNÍ KOMUNIKACE MK8d, schvaluje za vítěze nabídku uchazeče č. 2 firmy REISTAV CZ s,r,o.,
Skopalíkova 1144/11, 615 00 Brno-Židenice, IČ: 26968657, s nabídkovou cenou 586 085,22 Kč
s DPH, jelikož tato nabídka byla nejvýhodnější.
Zastupitelstvo obce, ukládá starostovi, obeslat uchazeče Rozhodnutím zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky (materiál 05) a po uplynutí zákonných lhůt na možné podání námitek nebo
odvolání (lhůta běží 4 pracovní dny od doručení poslednímu uchazeči), zaslat vítěznému uchazeči
Výzvu k podpisu smlouvy o dílo (materiál 06) a s vítězným uchazečem Smlouvu o dílo doplněnou o
schvalovací doložku a v jednom paré doplněné o materiály požadované Výzvou k podání nabídek a
zadávací dokumentací, v originále, podepsat.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, po podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, tuto
zveřejnit zákonným způsobem. (viz. příloha č. 7)
Usnesení 2022/2/6: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2021 (viz příloha č.8) bez
výhrad
Usnesení 2022/2/7: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 (viz příloha č. 9)
Usnesení 2022/2/8: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. JMK076733/22/ORR a pověřuje starostu obce pana Miroslava Holase
podepsáním této smlouvy. (viz. příloha č. 10)
Usnesení 2022/2/9: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Dohodě o úhradě podílu na akci
„Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. etapa a pověřuje starostu obce pana
Miroslava Holase podepsáním tohoto Dodatku. (viz. příloha č. 11)
Usnesení 2022/2/10: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě města
Letovice dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a ust.
160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu
obce pana Miroslav Holase podepsáním tohoto dodatku. (viz. příloha č. 12)

Přílohy:
1. Svolání a program zasedání zastupitelstva
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 3
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Lazinov č. 32/19
6. Umístění internetového převaděče na p.č. 937 v k.ú Lazinov společnosti TOPNET Services s.r.o.

Boskovice
6. Volby do obecního zastupitelstva, stanovení volebního okrsku a počet členů zastupitelstva
7. Výběr dodavatele na opravu komunikace MK 8 d
8. Závěrečný účet 2021
9. Účetní závěrka 2021
10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK076733/22/ORR
Starosta obce seznámil občany se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK076733/22/ORR
11. Dodatek č. 1 k Dohodě a úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru materiálově
využitelných odpadů III. Etapa“
12. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě města Letovice dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a ust. 160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů

Vypracoval:

13. 6. 2022

Miroslav Holas

Ověřovatelé zápisu: Vítek Jaroslav
Brablec Zdeněk

Miroslav Holas, starosta

