
Zastupitelstvo obce Dolní Lažany 

  VÝPIS USNESENÍ 

z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lažany 

č. j. 04/2019 konaného dne 27. 6. 2019 

 
Zastupitelstvo obce 

schválilo:   

- Závěrečný účet obce Dolní Lažany za rok 2018, jehož součástí je i Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření za uplynulý rok a přeúčtování kladného výsledku na účet nerozdělený 

zisk (ZO-04/2019/03) 

- Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Lažany na roky 2020 – 2022 (ZO-04/2019/04) 

- Rozpočtové opatření č. 3/2019 (ZO-04/2019/05). 

- Příští rozpočtová opatření budou schválena podpisem starostky a o novém rozpočtovém opatření 

bude informováno na dalším jednání ZO (ZO- 4/2019/05). 

- Vyřazení plynového kotle Therm 14 TKX, výrobní číslo 0088/04/06 (byt č. 3) na základě Zápisu 

o zkoušce plynových spotřebičů a jeho ekologickou likvidaci (ZO-4/2019/08). 

- Přijetí částky 35 000 Kč na nákup elektrocentrály, když zastupitelstvo Kraje Vysočina 

usnesením ZK-04-2019-08 z dotačního programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK 

POŽÁRNÍ OBRANY V OBCI schválilo přijetí dotační žádosti, podpis Smlouvy o poskytnutí 

dotace a nákup elektrocentrály (ZO-4/2019/10). 

- Směrnici k výběru dodavatele při zadávání zakázek malého rozsahu (ZO-4/2019/11) 

- Výběr dodavatele na opravu topení v budově OÚ – Plyspo Jan Chudoba, Třebíč (ZO-

4/2019/11). 

 

neschválilo:  

- Umístění prezentace obce Dolní Lažany do omalovánek „Na výletě v přírodě – zima“ (ZO-

4/2019/6). 

- Příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR (ZO-4/2019/7). 

- Podporu obce na internetových vyhledávačích firmou Česko-katalog.cz (ZO-4/2019/9). 

 

vzalo na vědomí:  

- Uzavírka a objízdná trasa Popovice – Šebkovice ve dnech 8. 7. 2019 700 hodin do 4. 8. 2019 

2000 hodin (ZO-4/2019/12). 

- Vyhlášení dotační výzvy Krajem Vysočina HOSPODAŘENÍ V LESÍCH II pro všechny 

vlastníky lesa ZO-4/2019/13). 

- Vyhlášení dotační výzvy Krajem Vysočina JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019 (ZO-4/2019/14) 

- Termíny pořádaných akcí v prázdninových měsících. 

 



 

Úplné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí v kanceláři obce Dolní Lažany. 

V Dolních Lažanech dne 30. 6. 2019 

 

 

 

 

……………………..   ……………………….  ……………………. 

Mgr. Dana Durdová     Pavel Roupec                         Jan Řeřucha 

starostka obce       ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu  

 

 

 

 

vyvěšeno: 2. 7. 2019      sňato: 17. 7. 2019 


