
Zastupitelstvo obce Dolní Lažany 

  VÝPIS USNESENÍ 

z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lažany 

č. j. 07/2019 konaného dne 4. 11. 2019 

 
Zastupitelstvo obce 

schválilo:   

- Složení inventurních komisí a termín průběhu inventur. (ZO-07/2019/06) 

- Zpoplatnění hlášení rozhlasu pro komerční účely. (ZO-07/2019/07) 

- Pronájem barevné kopírky, tiskárny a skeneru TASKalfa2553ci. (ZO-7/2019/8) 

- Zadání poptávky a výběr dodavatele na zhotovení kuchyňské linky do zasedací místnosti. (ZO-

7/2019/9) 

- Prodej nepotřebného majetku (11 x WAF, plynový bojler, stůl na stolní tenis). (ZO-7/2019/10) 

- Zahájení jednání o odkupu či dlouhodobém pronájmu pozemků v katastru obce Dolní Lažany: 

p. č. 256, p. č. 259, p. č. 260, p. č. 263, p. č. 264/1 (pozemky kolem přítoku k rybníku Zámeček), 

jejichž vlastnictví (případně dlouhodobý pronájem) je podmínkou pro získání dotace na 

revitalizaci přítoku rybníku. (ZO-7//2019/13) 

- Vytvoření zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad a zvýšení počtu sběrných míst 

s využitím dotační pobídky. (ZO-7/2019/14) 

- Podání žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj na vyčíslení částky ze získané dotace, která se 

bude vracet z důvodu nedodržení projektu, pokud nebude možné dohodnout jiný způsob 

řešení.(ZO-7/2019/15) 

- Zadání vypracování projektu na revitalizaci rybníku, který bude sloužit jako podklad pro žádost 

o dotaci na revitalizaci rybníku včetně přítoku a odtoku z Ministerstva zemědělství. (ZO-

7/2019/16) 

- Dokončení stavby chodníku od OÚ směr Popovice dle platného stavebního povolení.(ZO-

7/2019/17) 

- Smlouvu o zřízení služebnosti pro Českou komunikační infrastrukturu a.s. zastoupenou 

společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. ve prospěch společnosti CETIN o umístění a 

provozování komunikačního vedení v rozsahu geometrického plánu č. 186-769/2018. (ZO-

7/2019/18) 

- Smlouvu o zrušení služebnosti pro Českou komunikační infrastrukturu a.s. zastoupenou 

společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. která byla uzavřena ve prospěch společnosti 

CETIN na parc. č. 483/1 v katastrálním území obce Dolní Lažany. (ZO-7/2019/19) 

- Vydání souhlasného stanoviska firmě EDWIN Bohemia, a.s. k plánované stavbě – rekonstrukci 

elektrického vedení v délce 6,3 km v úseku Tr Moravské Budějovice po st. č. 25. (ZO-

7/2019/20) 



- Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019, o místních poplatcích za provoz a systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

s účinností od 1. ledna 2020, kdy poplatek za kalendářní rok na fyzickou osobu nebo rekreační 

objekt činí 600 Kč. (ZO-7/2019/21) 

- Jednací řád obce Dolní Lažany. (ZO-7/2019/22) 

- Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2020. (ZO-7/2019/23) 

 

 

vzalo na vědomí:  

- Schválená rozpočtová opatření č. 6/2019 a č. 7/2019. (ZO-7/2019/5) 

- Návrh příspěvku na výkon správy, návrh příspěvku Rokytná – ekologický mikroregion, návrh 

příspěvku VaK pro rok 2020 (ZO7/2019/11) 

- Termín konání průběžného přezkoumání hospodaření obce Dolní Lažany. (ZO-7/2019/12)  

- Zprávu EKO-KOMu o produkci odpadů a návrh na revizi při svozu SKO. 

- Novelu veterinárního zákona s účinností od 1. 1. 2020 (čipování psů). 

- Termín pro provedení vánoční výzdoby v obci. 

- Návrh na výrobu obecní vlajky. 

- Návrh na přemístění cvičících strojů z návsi k rybníku. 

- Návrh na úpravu paloučku naproti hřišti. 

- Objednání hudby: Sraz rodáků 6. 6. 2019. 

 

 

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

V Dolních Lažanech dne 7. 11. 2019 

 

 

 

 

……………………..   ……………………….  ……………………. 

Mgr. Dana Durdová   Karel Linha    Pavel Bílý 

starostka obce     ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu  

 

 

 

 

vyvěšeno: 7. 11. 2019      sňato: 22. 11. 2019 


