Obec Lanžov
Obecní úřad Lanžov
Z á p i s
ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov dne 9.11. 2015
Místo konání: Obec Lanžov – kancelář obecního úřadu, Lanžov č. p. 2
Doba konání: pondělí 9.11.2015 od 18:00hodin
Přítomni: Skořepová, Zubr, Andrle, Antonínová, MUDr.Holub, Hájek, Štígl
Hosté: Andrlová Marta, Hloušek Lad. st.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Schválení programu .
Žádost o Dotaci z programu obnovy venkova „dále jen 16POV01“ na ČOV pro objekty č.p.2 a
č.p.3 v Lanžově
Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Miletín
Žádost o finanční podporu soc. služeb na rok 2016 ( noclehárna Dvůr Králové n/L)
Pronájem nebytových prostor v č.p.3 v Lanžově
Na vědomí:
 Dokončení akce zateplení budovy č.p.2
 Oprava střechy na stodole č.p.3
 Ukončení sezony v STZ 2015
 Oprava čekárny u koupaliště
 Odvodnění komunikace křižovatka Sedlec-akce SÚS

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 Andrle Josef, za ověřovatele Hájek a Zubr.
Pro: 7
Proti 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1: Zapisovatelem zvolen Andrle Josef, ověřovateli Hájek a Zubr.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Trvá úkol pro starostku obce : dotlačit SÚS k odstranění porostů, které zhoršují bezpečnost
provozu na silnicích v obci
3. Schválení programu .
Z přítomných zastupitelů starostka navrhuje doplnění navrženého programu o bod :
 Smlouva o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou v Trutnově
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih
Pro: 7

Proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program včetně doplnění.
4. Žádost o Dotaci z programu obnovy venkova „dále jen 16POV01“ na ČOV pro objekty č.p.2 a
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č.p.3 v Lanžově. Náklady na tuto domovní čistírnu činí dle rozpočtu k projektu Ing. Draesslera
celkem 655.000,- Kč.
Z diskuse : MUDr.Holub : jaká je šance na získání dotace, Hájek : je závislá na počtu připojených
nájemníků. Starostka odpovídá, že šance na získání dotace je vzhledem k havarijnímu stavu
reálná a dává hlasovat o žádosti.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel : 0

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje 16POV01 na „ Domovní čistírnu odpadních vod pro objekty obce
Lanžov a odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch“, a pověřuje starostku podáním
žádosti.
5. Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Miletín. Vzhledem k tomu, že nepřispíváme na ZŠ v Dubenci,
rozhodnuto nevyhovět této žádosti.
Pro : 0

Proti : 6

Zdržel : 1(Andrle)

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Města Miletín o příspěvek na ZŚ a MŠ
Miletín.
6. Žádost Pečovatelské služby Města Dvora Králové n.L. o finanční podporu sociálních služeb v roce
2016. Starostka navrhuje 1000,- Kč příspět na tuto činnost vzhledem k tomu, že této služby
využívá 1 obyvatel naší obce. Zastupitelé vyslovují souhlas s darem.
Pro : 7

Proti

0

Zdržel : 0

Usnesení č. 5 : Zastupitelstvo obce schvaluje dar pro Pečovatelskou službu Města Dvora
Králové n.L ve výši 1.000,- Kč.
7. Pronájem nebytových prostor v areálu čp.3. Jedná se o část stodoly a místnost bývalé pošty.
Nabídky o pronájmu byly řádně vyvěšeny na úřední desce. Starostka navrhuje pronájem části
stodoly v č,p, 3 ve výši 300,- Kč/měsíčně.
Sklad v č.p.3 v I.N.P. ve výši 200,- Kč/měsíčně. Po diskusi navrženo pronajmout bez el.energie
Pro : 7

Proti : 0

Zdržel : 0

Usnesení č. 6 : Pronájem části stodoly v č.p.3 za 300,- Kč měsíčně.
Pro : 7

Proti : 0

Zdržel : 0

Usnesení č. 7 : Pronájem skladu v č.p.3 v I.N.P. (bývalá pošta) bez el. energie za 200,- Kč
měsíčně.
8. Smlouva o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou v Trutnově. Jedná se o
možnost využívat knihovního fondu pro obecní knihovnu v Lanžově.
Pro : 7

Proti : 0

Zdržel : 0

Usnesení č. 8 : Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
9. Žádost a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů
s Městskou knihovnou v Trutnově. Výše dotace činí 1.000,- Kč.
Pro : 7

Proti : 0

Zdržel : 0

Usnesení č. 9 : Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do
výměnných fondů a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
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10. Na vědomí :
 byla dokončena a zkolaudována akce zateplení budovy čp. 2 a čeká se na vyplacení podílu za
vícenáklady za odvlhčení budovy,(dle dodatku smlouvy)
 byla provedena oprava střechy na stodole u čp.3 na straně u pizzerie,
 příští rok bude nutno opravit střechu na pizzerii,
 ukončení sezony 2015 v STZ – sezona byla kvůli počasí příznivá, výnos byl 309.000,- Kč,
 havarijní stav střechy u autobusové čekárny u STZ – podle počasí bude opravena ještě
v letošním roce,
 byla úspěšně dokončena práce na odvodnění křižovatky v Sedleci – provedeno v režii SÚS.
11. Diskuse :
 Hájek – navrhuje řešit bezpečnější výjezd z návsi umístěním zrcadla kvůli nedodržování
omezené rychlosti projíždějícími vozidly,
 Zubr - z dopravní policie už před časem slíbili obhlídku možnosti prodloužení omezení
rychlosti na 30 km/hod,
 Skořepová – navrhuje zvýšit bezpečnost chodců – návštěvníků STZ a pizzerie vybudováním
provizorního nedlážděného chodníku na místě základů od zbourané budovy u čp.3,
 MUDr. Holub – navrhuje jednat s Dopravní policií o možnosti zřídit u mostu u STZ přechod
pro chodce,
 Andrle - navrhuje věnovat oslavám životních výročí občanů ze strany obecního úřadu a
zastupitelstva obce pečlivější přípravu,
 Hloušek – navrhuje investovat výnos z koupaliště zpětně na opravu bazénu,
 Skořepová – upozorňuje i na špatný stav chatek v STZ a dále nás bude čekat řešení odkud
brát vodu do koupaliště, vzhledem k očekávaným suchým rokům,
 Hloušek - jedna z možností je vlastní vrt přímo v areálu STZ.
12. Závěr:
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a zasedání Zastupitelstva obce ukončila
v 19,25 hodin.
V Lanžově dne 9.11. 2015

Zapsal:

Andrle

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

Schválil:

Hájek

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

Zubr

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

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