Obec Lanžov
Obecní úřad Lanžov
Z á p i s
ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov dne 2.9.2015
Místo konání: Obec Lanžov – společenská místnost, Lanžov č. p. 3
Doba konání: středa 2.9.2015 od 18:00hodin
Přítomni: Skořepová, Zubr, Andrle, Antonínová, MUDr. Holub, Hájek od 18:25hodin
Omluveni: Štígl
Hosté: pí. Rohnová, Andrlová, Miersch, Málek, Erva
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Schválení programu .
Schválení příspěvku Diakonie –pečovatelská služba.
Schválení příspěvku na restaurování knihy: „ Popis duší fary Lanžowské“.
Na vědomí:
 Průběh prací na zateplení č.p.2 a s tím spojené vícepráce
 Dodatek ke smlouvě s ohledem na dokončení stavby: Zateplení budovy č.p.2
 Oprava střechy soc. zázemí v STZ (pojistné plnění)

7. Diskuse :




8.

Vybudování sběrného dvora v Dubenci
Sečení pozemků, poznatky po výzvě vlastníkům
Provoz Pizzérie v zimním období
Diskuze s Ing. Oldřichem Recem ( inženýr v oboru vodního hospodářství) na téma
ČOV a kanalizace v obci

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 Andrle Josef, za ověřovatele Antonínová Lenka, Zubr Josef.
Pro: 5
Proti 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1: Zapisovatelem zvolen Josef Andrle, ověřovateli Lenka Antonínová a Josef Zubr.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Nebylo připomínek
3. Schválení programu .
Z přítomných zastupitelů navrhuje úpravu navrženého programu starostka o bod Schválení
dodatku smlouvy o dílo
Pro: 5

Proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program včetně doplnění.
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4. Schválení příspěvku na provoz Diakonie – pečovatelská služba Ze Dvora Králové n.L.
Jedná se o částku 1.300,-Kč na financování pečovatelských služeb pro občany naší obce.(viz
příloha č.1)
Pro: 5

Proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje navrženou částku na provoz Diakonie –
pečovatelské služby 1.300,- Kč.
5. Schválení příspěvku na restaurování knihy zápisů „ Popis duší fary Lanžowské “, která je uložena
v okresním archivu v Trutnově. Celkový náklad restaurování vychází na 10.500,- Kč, dle dohody o
provedení práce. Na těchto nákladech se budou podílet kromě naší obce ještě obec B.Poličany,
Doubravice, Trotina a Zábřezí. Andrle Josef připomíná ojedinělost této knihy mezi obecními
památkami a její v posledních letech rychle se zhoršující stav.
Pro: 5

Proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na restaurování knihy „Popis duší fary
Lanžowské“.
6. Schválení Dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 28.7.2015 týkající se navýšení ceny o 149.930,- Kč(
bez DPH) a lhůty k dokončení do 30.9.2015 na stavbu : Zateplení budovy OÚ a MŠ
v Lanžově.(viz příloha č.2)
Při projednání tohoto bodu se dostavil zastupitel p. Hájek.(18:25hodin)
Pro: 6

Proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 27.8.2015.
7. Diskuse :
Starostka obce informuje zastupitele, že poškozená střecha v STZ byla likvidována přes pojistnou
událost.
Dále seznamuje ZO s dopisem starosty Obce Dubenec, která hodlá vybudovat sběrný dvůr
v Dubenci. Protože z dopisu není úplně jasné, za jakých podmínek pro naši obec bude sběrný
dvůr provozován, nebylo k tomuto bodu přijato žádné usnesení.
Dále se starostka obce informuje o rozeslaných dopisech majitelům pozemků, kteří je neudržují a
dotazuje se, zda je ještě někde neudržovaný pozemek.
Josef Andrle upozorňuje na neudržované porosty na okrajích silniční sítě mezi částmi obce, které
vadí provozu vozidel. Je třeba, aby starostka obce znovu jednala se SUS o vysekání těchto
porostů.
Starostka obce seznámila ZO se záměrem provozovatele pizzerie uzavřít provozovnu od
15.9.2015 na dobu zimního období. Současně navrhuje sklad s rampou pronajmout po tu dobu
jinému nájemci. Zastupitelé s tímto nesouhlasí.
Diskuse s Ing. Oldřichem Recem v oboru vodního hospodářství. Ing. Rec vysvětlil povinnosti
obce a občanů obce a dále možnosti řešení čištění a likvidaci odpadních, možnosti
odkanalizování, stavbu domovních čističek nebo zemních filtrů. Rovněž seznámil i s přibližnými
náklady na vybudování obecní kanalizace a čističky. Ty by činily kolem 20 mil.Kč. Přítomní
zastupitelé i občané měli dotazy, které ing. Rec zodpověděl.
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9. Závěr:
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a zasedání Zastupitelstva obce ukončila
v 19,25 hodin.

V obci Lanžov, dne 2.9.2015

Zapsal:
Schválil:

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

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