Obec Lanžov
Obecní úřad Lanžov
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov
konaného dne 2.2.2015 v Lanžově.
Přítomní: A.Skořepová, L.Antonínová, Josef Zubr, , T. Hájek, J.Andrle, L.Holub
Omluven: Z.Štígl
Hosté: občané obce Lanžov: M.Andrlová,J.Voňka, V.Junek.
Místo konání: Obec Lanžov – kancelář obecního úřadu, Lanžov č. p. 2
Doba konání: pondělí 2.2.2015 od 18:00hodin
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 úpravy rozpočtu na rok 2015 – rozpočtové opatření.
5)
Schválení převodu zisku MŠ za rok 2014 do roku 2015
6)
Schválení prodeje pozemku dle záměru č.01-2015.
7)
Schválení ceny nájemného za hrobové místo v Lanžově
8)
Schválení vyhlášky o odpadech 01-2015
9)
Schválení úpravy ceníku za služby v STZ Lanžov
10) Na vědomí:
 Dodavatel na Zateplení budovy OU
 akce obce a SDH,
 úhrady za odpady 2015
 kompostéry pro obec a občany
 sběr kovů
11)
Diskuse :
 vzdělávání občanů na OÚ v Lanžově
 nutné opravy budov u č.p.3
12)

Závěr

1) Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) Starostka
v 18:00 hod zahájila zasedání zastupitelstva, a přivítala všechny přítomné. Zapisovatelem byl
navržena Lenka Antonínová, ověřovateli zápisu Josef Zubr a Josef Andrle
Pro: 6

proti 0,

zdrželi se: 0

Usnesení č. 1: ZO schvaluje zapisovatelem Lenku Antonínovou, ověřovateli Josefa Zubra
a Josefa Andrleho.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
 Inventura 2014 provedena a ukončena v daném termínu
 dodatek č. 4 smlouvy o dílo na zajištění sběru Komunálního odpadu s firmou Marius
Pedersen a.s. byl podepsán a odeslán
 záměr k prodeji pozemku (zájemce p.Mališ) byl řádně vyvěšen
3) Schválení programu :
Pro:

6,

proti 0,

zdržel se 0,

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schválilo program.
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4) Schválení úpravy rozpočtu 01/2015 na rok 2015– rozpočtové opatření(viz příloha 1). Na základě
výběrového řízení byla podle výsledného rozpočtu upravena cena za realizaci zateplení budovy
č.p.2, která byla vyšší než plánovaná částka
Pro:

6,

proti 0,

zdržel se 0,

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schválilo úpravy rozpočtu 01/2015 na rok 2015
5) Schválení převodu hospod. výsledku MŠ za rok 2014. MŠ požádala o povolení převodu hospod.
výsledku za rok 2014 ze školného ve výši 4 720.75,-Kč do rezervního fondu na rok 2015.(viz
příloha č.2)
Pro: 6,

proti 0,

zdržel se 0,

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospod. výsledku MŠ za rok 2014 ze
školného ve výši 4 720.75,-Kč do rezervního fondu na rok 2015.
6) Schválení prodeje pozemku dle záměru č.01-2015.( nově vzniklý p.p.č. 830/5 v k.ú. Lanžov)
Pro: 5

proti 0,

zdržel se L.Holub,

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 830/5
(vodní plocha-tok umělý) v k.ú. Lanžov o výměře 557m2 dle geometrického plánu č. 150432/2012.(viz příloha č.3)
7) Schválení ceny nájemného za hrobové místo v Lanžově (viz příloha č.4). Byla stanovena nová
cena poplatku za údržbu hřbitova za roky 2012-2014. Současně byla navržena nová cena za
platbu hrobového místa.
Pro: 6

proti 0,

zdržel se 0,

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje nově cenu za hrobové místo 10Kč,/m2 /rok a dále cenu za údržbu hřbitova ve výši 32Kč,-/m2/rok pro nově sepsané smlouvy
za pronájem hrobových míst na hřbitově v Lanžově.
8)
.

Schválení vyhlášky o odpadech 01-2015 (viz příloha č.5)
Pro: 6

proti 0,

zdržel se 0,

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.01/2015,
kdy se mění čl.3 vyhlášky č.02/2011 v umístění sběrných nádob.
9) Schválení úpravy ceníku za služby v STZ Lanžov (viz příloha č.6) upřesnění poplatku za psy a
parkování dopravních prostředků.
Pro: 6

proti 0,

zdržel se 0,

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje nový ceník za služby v STK.
10) Na vědomí:
 Dodavatel na akci „Zateplení budovy OU a MŠ“. Byla vybrána firma Matex
Hradec Králové,
 akce obce a SDH, podána informace o 95 výročí SDH, MDD a dřevosochání
v STZ ve dnech 30 a 31.5.2015,
 úhrady za odpady 2015 - poplatek nutno pro občany uhradit do 31.3.2015 a
pro rekreanty do 30.6.2015,
 kompostéry pro obec a občany- požádáni zastupitele, aby oslovili zájemce,
 sběr kovů – upozorněno na možnost ukládání v prostorách budovy obce,
 vzdělávání občanů na OÚ v Lanžově- probíhá od 13.1.2015 do 10.3.2015,
 nutné opravy budov u č.p.3, starostka seznámila s nutnými opravami a
předběžným rozpočtem nákladů.
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11)

Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce Lanžov bylo ukončeno 2.2.2015 ve 19:28 hodin

V Lanžově zapsáno a podepsáno dne:
Zapsal:

Lenka Antonínová

………………………..

Schválili:

Josef Zubr

………………………...

Josef Andrle

………………………..

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