Obec Lanžov
Obecní úřad Lanžov
Z á p i s
ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov ze dne 11.5.2015
Místo konání: Obec Lanžov – společenská místnost, Lanžov č. p. 3
Přítomni: Alena Skořepová, Lenka Antonínová, Tomáš Hájek, Lukáš Holub, Zdeněk Štígl
Omluveni: Josef Andrle, Josef Zubr
Navržený program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o
obcích)
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3. Schválení programu .
4. Schválení člena kontrolního výboru.
5. Schválení žádosti o poskytnutí fin.příspěvku Farní charitě ve Dvoře Králové n/L.
6. Schválení smlouvy č.14210893 o poskytnutí podpory ze státního fondu ŽP ČR
v rámci OPŽP.
7. Schválení příspěvku obci Rohoznice na provoz MŠ.
8. Na vědomí:
 Kancelář OÚ- změna do konce srpna 2015.
 Harmonogram prací při zateplování na budově OÚ.
 Výsadba zeleně v lokalitách obce.
9. Diskuse
10. Závěr

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Starostka obce zahájila zasedání zastupitelstva obce v 18:00hod.
Za zapisovatele navržen Lukáš Holub, za ověřovatele Lenka Antonínová, Tomáš Hájek
Pro: 5

Proti 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1: Zapisovatelem zvolen Lukáš Holub, ověřovateli Lenka Antonínová a
Tomáš Hájek.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Byla podepsána smlouva o poskytnutí příspěvku z POV na akci zateplení budovy OÚ a MŠ,
na obecním úřadu jsou shromažďována data o neudržovaných pozemcích v katastru obce.
3. Schválení programu .
Z přítomných zastupitelů nikdo nenavrhuje úpravu navrženého programu.
Pro: 5

Proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.

4. Schválení člena kontrolního výboru.
Za člena kontrolního výboru navržen p. Hloušek Ladislav. S návrhem souhlasí.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Ladislava Hlouška členem kontrolního
výboru.
5. Schválení žádosti o poskytnutí fin.příspěvku Farní charitě ve Dvoře Královíé n/L.
Farní charita žádá dopisem obec o finanční příspěvek. Vzhledem k tomu, že v rámci
provozovaného stacionáře byly farní charitou provedeny drobné práce v obci na obecní
zeleni, navrhuje starostka obce schválení příspěvku 1000Kč.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000Kč pro
Farní charitu ve Dvoře Králové nad Labem.
6. Schválení smlouvy č.14210893 o poskytnutí podpory ze státního fondu ŽP ČR
v rámci OPŽP na akci zateplení obecního úřadu a MŠ v Lanžově.
Starostka informovala přítomné o smlouvě, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Pro: 5

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.14210893 o poskytnutí
podpory ze státního fondu ŽP ČR v rámci OPŽP.
7. Schválení příspěvku obci Rohoznice na provoz MŠ.
Obec Rohoznice žádá o příspěvek na provoz mateřské školy, kam dochází 3 děti z obce
Lanžov. Vzhledme k možnosti předškolního vzdělávání všech trvale hlášených dětí v obci
Lanžov v MŠ Lanžov po diskuzi nedoporučujeme schválení příspěvku.
Pro: 0

Proti: 5

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek obci Rohoznice.
8. Na vědomí:
 Kancelář OÚ- změna do konce srpna 2015.
o Vzhledem k začínajícím pracím akce zateplení budovy OÚ a MŠ je
kancelář Obecního úřadu dočasně přemístěna do místnosti tělocvičny
v přízemí budovy.
 Harmonogram prací při zateplování na budově OÚ.
o Přítomní seznámeni s harmonogramem akce, která má být ukončena k
31.8.2015
 Výsadba zeleně v lokalitách obce.
o Dokončena bude výsadba zeleně v katastru obce z dotačního titulu do
konce srpna 2015.
9. Diskuse :


Místostarosta SDH p. Hloušek informoval o slavnostní schůzi SDH,
která se bude konat 6.6.2015 ve společenské místnosti č.p.3, 4.7.2015







10.

se pak bude konat soutěž v požárním útoku v areálu STZ. Dále žádá
na obci dotaci na hasičské stejnokroje ve výši cca 20.000Kč.
Odpovězeno, že v současné době není tato investice pro SDH
plánována (byly pořízeny nové hadice, dále prostředky potřebné k
udržení provozuschopné techniky)
Materiál/štěrk na opravu cesty v Sedleci - je v řešení, domluven
recyklát s SÚS.
P. Voňka chválí kurzy pořádané obcí – práce s počítačem, finanční
gramotnost, které probíhaly v č.p. 3. Dále děkuje p. Málkovi a p.
Krámovi za sousedská setkání, která byla pořádána v č.p.3. Nakonec
poukazuje na zhoršení péče o obecní zeleň během nepřítomnosti p.
Zubra.
Starostka obce informuje o žádosti obce na 90% dotaci na drtič
biologického odpadu, který by byl k dispozici pro účely údržby obecní
zeleně i pro občany.
P. Stránský poukazuje na špatný stav pozemku u zastávky s Sedleci,
kde je při krajnici vyježděná kolej. Odpovězeno, že se bohužel jedná o
majetek kraje (SÚS), tudíž obec nemůže provést opravu. SÚS byla
žádána, aby opravu provedla. Stejně tak i domluveno na chodníku v
Miřejově doplnění živičného povrchu v místě virtuální cesty.

Závěr: Starostka obce poděkovala přítomným za účast a zasedání Zastupitelstva
obce ukončila v 19:20h.

V obci Lanžov, dne 11.5.2015

Zapsal:

Lukáš Holub

..................................

Schválil:

Lenka Antonínová

...................................

Tomáš Hájek

....................................

.............................................
Alena Skořepová
starostka obce Lanžov

