Obec Lanžov
Obecní úřad Lanžov
Z á p i s
ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov dne 16.12. 2015
Místo konání: Obec Lanžov – kancelář obecního úřadu, Lanžov č. p. 2
Doba konání: středa 16.12.2015 od 18:00 hodin
Přítomni: Skořepová, Zubr, Andrle, Antonínová, MUDr.Holub, Hájek, Štígl
Hosté: Voňka O.
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 .
Schválení úpravy rozpočtu na rok 2015– rozpočtové opatření
Schválení rozpočtu na rok 2016
Schválení Inventarizace- jmenování inventarizační komise.
Schválení o úpravě rozhodnutí dotace na zateplení OU a MŠ v Lanžově
Na vědomí:
 Svoz komunálního odpadu v roce 2016
 Oprava čekárny u koupaliště

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 Tomáš, Zubr Josef.
Pro: 7

proti 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1: Zapisovatelem zvolen Josef Andrle, ověřovateli Tomáš Hájek a Josef Zubr
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Seřezání (oklestění) porostů podél silnice v obci bylo provedeno jen zčásti. Proto úkol o provedení
prací trvá.
3. Schválení programu .
Z přítomných zastupitelů pí. Skořepová navrhuje doplnění navrženého programu o bod :
 Smlouva o zemědělském pachtu na pozemky obce
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program včetně doplnění.
4. Schválení úpravy rozpočtu na rok 2015– rozpočtové opatření 11/2015(viz příloha 1).
Úprava se týká hlavně navýšení výdajů pro SDH Lanžov, dotace, příspěvky obcí na MŠ.
Pro: 7

proti 0,

zdržel se 0,
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Usnesení č.3 Zastupitelstvo obce schválilo úpravy rozpočtu 11/2015 na rok 2015
5.

Schválení rozpočtu na rok 2016 (viz příloha č.2- vyvěšený návrh)
Paní účetní podala podrobný výklad k navrhovanému rozpočtu a jeho doplněné úpravě na rok
2016, dle příloh.
Pro: 7

proti 0,

zdržel se 0,

Usnesení č. 4 Zastupitelstvo obce schválilo přebytkový rozpočet na rok 2016 a to s příjmy
3 073 780,-Kč, výdaji 2 409 720,-Kč ve výši dle odvětvového třídění s financováním 664 060,-Kč.
Financování tvoří splátky úvěrů a navýšení hotovosti na běžném účtu o 118 060.(viz příloha č.
3.)
6.

Inventarizace- jmenování inventarizační komise.
Inventura majetku Obce za rok 2015 bude zahájena 4.1.2016 a bude dokončena do 13.1.2016.
Návrh inventarizační komise ve složení:
Předseda: Zdeněk Štígl
Členové: Růžena Kneiflová, Jaroslav Seifrt, Josef Zubr, Jaroslav Tomášek
Pro:

7,

proti 0,

zdržel se 0,

Usnesení č.5 Zastupitelstvo schválilo inventarizační komisi ve složení
předseda: Zdeněk Štígl
členové: Růžena Kneiflová, Jaroslav Seifrt, Josef Zubr, Jaroslav Tomášek
7.

Schválení o úpravě rozhodnutí dotace na zateplení OU a MŠ v Lanžově. Starostka požádala
s ohledem na vícepráce při realizaci akce Zateplení budovy OU a MŠ o úpravu rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Žádosti bylo vyhověno a dne 18.11.2015 bylo rozhodnutí o poskytnutí dotace
upraveno SFŽP ČR.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace reg.číslo
IS SFZP 14210839 na projekt „ Zateplení budovy obecního úřadu a mateřské školy v Lanžově“
ze dne 18.11.2015.
8.

Schválení Smlouvy o zemědělském pachtu na pozemky obce. Dne 27.11.2015 byl řádně vyvěšen
záměr na pronájem pozemků ve vlastnictví obce.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zemědělském pachtu 589/2016 s
firmou Karsit Agro a.s. (příloha č.5)
9. Na vědomí :




Svoz komunálního odpadu v roce 2016 bude prováděn v liché pondělí
Oprava čekárny u koupaliště byla provedena.
Pozemkové úpravy-proběhlo zjišťování obvodu hranic katastrů Obce Lanžov a dále byly
vytýčeny hraniční body území, kde se nebudou provádět pozemkové úpravy (zastavěné části
obce).
Andrle informuje o konání první schůze sboru zástupců vlastníků pozemků v polovině ledna
2016. Přesný termín zatím není. Je třeba soustředit informace o působení přívalových vod po
deštích v katastrech obce, aby s nimi mohl projektant pozemkových úprav pracovat.
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10. Diskuse :
p.Vońka poukazuje na stékání vody ze silnice II. třídy mezi Miřejovem a Sedlecí na obecní komunikaci
vedoucí „Pod Baráky“, kterou poškozuje. Navrhuje odstranění zvýšené krajnice, aby voda stékala do
silničního příkopu.
pí.Skořepová informuje na základě semináře CEP na Krajském úřadu o možnostech čerpání dotací
v r.2016. Kromě budování cyklostezek, sociálních zařízení, instalace laviček a zvyšování bezpečnosti
dopravy, což v našem případě by mohla být chodník z návsi v Lanžově k autobusové zastávce a
koupališti, kde by se musela vedle stávajícího mostu vybudovat lávka pro pěší. Je možnost čerpání až
90% dotace. Je ale na přípravu projektu krátká doba (do 29.4.2016).
Rovněž navrhuje opravu Hasičské zbrojnice ve Lhotce, aby nehyzdila okolí, s tím že by se po opravě
nabídla k pronájmu.
MUDr. Holub navrhuje příští rok další větší akce zatím nezahajovat.
11. Závěr:
Starostka obce poděkovala přítomným za účast, popřála všem krásné vánoční svátky a
zasedání Zastupitelstva obce ukončila v 18.50 hodin.
V Lanžově dne 16.12. 2015

Zapsal:

Josef Andrle

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

Schválil:

Josef Zubr

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

Tomáš Hájek

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

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