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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Lažany 
ze dne 22. 3. 2017 

 
Přítomni: Petr Prokop, Miroslav Pikl, Jiří Rynda, Iva Matoušková, Irena Petříková 

Omluven: Miroslav Kovářík 
  - přítomno 5 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 6 – zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 
Program zasedání:  

1. Kontrola usnesení z minulé schůze 
2. Projednání zrušení členství v SMS. 
3. Projednání příspěvku obce SOBu na nákup kontejneru. 
4. Schválení závěrečného účtu obce Lažany. 
5. Schválení roční závěrky za rok 2016. 
6. Projednání rozpočtového opatření 1 a 2. 
7. Různé. 

 
- program schválen 5 hlasy - proti 0 
 
Ověřovatelé zápisu určeni: Jiří Rynda, Irena Petříková 
 
1/    Byla provedena kontrola usnesení z minulé schůze. 
 
 
2/    Projednání zrušení členství v SMS. 
 
usnesení č. 1.1.17 : Zastupitelstvo obce Lažany schvaluje vystoupení ze SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH 

SAMOSPRÁV ČESKÉ REPUBLIKY. 

 schváleno 5 hlasy - proti 0 - zdržel se 0 
 
3/    Projednání příspěvku obce SOBu na nákup kontejneru. 
 
usnesení č. 2.1.17 : Zastupitelstvo obce Lažany schvaluje mimořádný členský příspěvek v rámci účasti 

na společném projektu SOB – neinvestiční část ve výši 1.197,90 Kč (1 ks kontejner 
1.100 l) 

 schváleno 5 hlasy - proti 0 - zdržel se 0 
 
4/    Projednání prověrky hospodaření za rok 2016 a schválení závěrečného účtu obce Lažany. 
 
usnesení č. 3.1.17 : Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce za rok 2016. 

Zastupitelstvo obce Lažany schvaluje závěrečný účet obce Lažany za rok 2016 bez 
výhrad včetně nápravných opatření spočívajících v tom, že nákup DDHM bude 
účtován na účet 558. 

 schváleno 5 hlasy - proti 0 - zdržel se 0 
 

5/    Schválení roční závěrky za rok 2016. 
 
usnesení č. 4.1.17 : Zastupitelstvo obce Lažany schvaluje závěrku Obce Lažany za rok 2016. 

 schváleno 5 hlasy - proti 0 - zdržel se 0 
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6/    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením 1 a 2. 
 

 
7/    • Bylo navrhnuto zvýšení sazby odměn za „Dohodu o provedení práce“. 
 
usnesení č. 5.1.17 : Zastupitelstvo obce Lažany schvaluje zvýšení sazby odměn za „Dohodu o 

provedení práce“ ze současných 60 Kč na 100 Kč hrubého na hodinu. 
 

 schváleno 5 hlasy - proti 0 - zdržel se 0 
 

• Schválení střednědobého rozpočtového výhledu. 
 

usnesení č. 6.1.17 : Zastupitelstvo obce Lažany schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lažany 
na roky 2018 – 2022. 

 

 schváleno 5 hlasy - proti 0 - zdržel se 0 
 
 
 
Zapsal:  Miroslav Pikl   ................................................ 
 
 
Zápis ověřili: Irena Petříková  ................................................ 
 
 

Jiří Rynda   ................................................ 
 
 
          starosta  Petr Prokop   ................................................ 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 22. 3. 2017 
 
 
Sejmuto dne: ................................................ 


