Obec Lanžov
Obecní úřad Lanžov
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov
konaného dne 29.9.2016 v Lanžově.
Přítomní: A.Skořepová, J.Andrle, L.Holub, T. Hájek, Z.Štígl, L.Antonínová
Omluven: J.Zubr,
Hosté: občané obce Lanžov: Andrlová Marta, ing.Charvát Josef a Voňka Oldřich
Místo konání: Obec Lanžov – kancelář obecního úřadu, Lanžov č. p. 2
Doba konání: čtvrtek 29.9.2016 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 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva stavby na
akci „Miřejov rekonstrukce nn“.
5. Schválení rozpočtového opatření č.04/2016.
6. Schválení darovací smlouvy k doplnění rozpočtu na ZŠ v Dubenci.
7. Schválení dotace č. 16ZPD05-0024 na environmentální výchovu z Královéhradeckého kraje
ve výši 27 tisíc korun pro MŠ v Lanžově.
8. Schválení Veřejnoprávní smlouvy s městem Dvůr Králové n/L ( měření rychlosti vozidel, a
veškerá činnost související a týkající se bezpečnosti sil. provozu)
9. Schválení nabídky na zhotovení návrhu znaku a vlajky obce.
10. Na vědomí:
 Zahájení procesu návrhu zadání ÚP Lanžov
 Oplocení hřiště MŠ
 Ukončení sezony v STZ
 Márnice u hřbitova
 Chodník v Lanžově
 Podepsání dohody o spolupráci s obcí Dubenec-pronájem provozovny a nářadí a
strojů.
11. Diskuse :
12. Závěr

1) Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Starostka v 18:10 hod
zahájila zasedání zastupitelstva, a přivítala všechny přítomné.
Zapisovatelem byl navržen J.Andrle, ověřovateli zápisu Antonínová Lenka a Tomáš Hájek.
Pro: 5,

proti : 0,

zdrželi se: 0

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Josefa Andrle,
ověřovateli zápisu: Lenku Antonínovou a Tomáše Hájka.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání 20.7.2016 – splněno – zápisy ze schůzí finančního a
kontrolního výboru přečteny.

3) Schválení programu :starostka přečetla navržený program
Pro:

5,

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schválilo navržený program.
4) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o
právu stavby na akci „Miřejov rekonstrukce nn“, s ČEZ Distribuce, a.s..( viz příloha č.1)
V 18:10hodin se dostavil MUDr. Holub.
Pro: 6,

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene- služebnosti a práva stavby:číslo IE-12-2005730/VB/2, na akci „Miřejov
rekonstrukce nn od TS TU_0306“.
5) Schválení rozpočtového opatření č.03/2016( viz příloha č.2)
Pro: 6,

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.03/2016
6) Schválení darovací smlouvy k doplnění rozpočtu na ZŠ a MŠ v Dubenci.(viz příloha č.3)
Pro: 6,

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje darovací smlouvu , kde je předmětem
smlouvy finanční dar ve výši 21.000,- Kč, který bude sloužit k doplnění rozpočtu na ZŠ a
MŠ v Dubenci
7) Schválení dotace č. 16ZPD05-0024 na environmentální výchovu z Královéhradeckého kraje ve
výši 27 tisíc korun.(viz příloha č.4)
Pro: 6,

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem:
„Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta“, pod číslem 16ZPD05-0024 ve výši 27 tisíc
korun.
8) Schválení Veřejnoprávní smlouvy s městem Dvůr Králové n/L ( měření rychlosti vozidel, a
veškerá činnost související a týkající se bezpečnosti sil. provozu.( viz příloha č.5)
Pro: 6,

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. KTÚ/VERJ2016/798 s městem Dvůr Králové n/L ( veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů
městské policie)
9) Schválení nabídky na zhotovení návrhu znaku a vlajky obce. K tomuto bodu byla rozsáhlá
diskuse, kde část zastupitelstva považuje znak a vlajku obce za zbytečné.
Pro: 0,

proti: 3,

zdržel se: 3,

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Lanžov neschvaluje zhotovení návrhu znaku a vlajky
obce

10) Na vědomí :
 Zahájení procesu návrhu zadání ÚP Lanžov: je možno uplatňovat připomínky
k územnímu plánu
 Oplocení hřiště MŠ- dokončeno z bezpečnostních důvodů
 Ukončení sezony v STZ v polovině září
 Márnice u hřbitova – schváleno rozdělení pozemku stavebním úřadem ve Dvoře
Králové n/L. Starostka požádá biskupství o darovací smlouvu na část pozemku,
kde je umístěna Márnice a studna.
 Chodník v Lanžově – projednán na SFDI v Praze. S ohledem na svažitý terén,
doporučuje SFDI požádat o dotaci pouze na část navrhovaného chodníku
v úseku trasy: od vjezdu ke koupališti směrem pod č.p.3.
Část navazující kolem č.p.3 na náves bude obec investovat z vlastních zdrojů.
Následující projektovaná část směrem nad kostel podél komunikace bude
řešena s možností využití v budoucnu z jiného dotačního titulu
 Podepsání dohody o spolupráci s obcí Dubenec – pronájem provozovny a
nářadí a strojů od obce v Lanžově. Jedná se o dokument , který je součástí
společenské smlouvy Hustířanka s.r.o.
11) Diskuse :
 Dokončení vodovodu ve Lhotce a do Záborova – zastupitelé byli seznámeni
s možností přípravy projektu. Pan Andrle do příštího zastupitelstva zjistí zájem o
zapojení obyvatel v části Lhotka, možnosti umístění vodovodního řadu na
soukromých pozemcích, neboť momentálně není možno umísťovat inženýrské
sítě v tělese komunikace.
 Pronájem 2 hrobových zařízení a ústředního kříže na hřbitově v Lanžově na
žádost MUDr. Mališovi za účelem jejich postupného restaurování
12) Závěr :
Paní starostka poděkovala všem zúčastněným a zasedání zastupitelstva obce
Lanžov ukončila 29.9.2016 v 20.10 hodin.
V Lanžově zapsáno a podepsáno dne: 5.10.2016
Zapsal:

………………………..

Schválili:

………………………...
………………………..

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

