Obec Lanžov
Obecní úřad Lanžov
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov
konaného dne 2.11.2016 v Lanžově.
Přítomní: A.Skořepová, J.Andrle, , T. Hájek, Z.Štígl, L.Antonínová,
Omluven: L. Holub, J. Zubr
Hosté: občané obce Lanžov: Paní M.Andrlová,L. Miersch, O.Voňka, J.Charvát, L. Hloušek
Místo konání: Obec Lanžov – kancelář obecního úřadu, Lanžov č. p. 2
Doba konání: středa 2.11.2016 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 podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na ČOV pro
objekty obce.
5. Schválení podpory na pečovatelskou službu ve Dvoře Králové n/L.
6. Schválení příspěvku na náklady peč. služby Diakonie ČCE ve Dvoře Králové n/L.
7. Schválení zpracování žádosti o administraci realizace projektu na Chodníky
v Lanžově a následné podání žádosti na SFDI .
8. Schválení poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnost veř. linkovou
dopravu( školní autobus do ZŠ v Dubenci)
9. Schválení záměrů na pronájem nebytových prostor obce ( č.p.3)
10. Schválení záměrů na pronájem soch a hrobových zařízení.
11. Schválení podání žádosti o dotaci z MMR (DT č. 2.B Podpora obnovy a údržby
venkovské zástavby a občanské vybavenosti)
12. Na vědomí:
 vyhodnocení ukončení sezony v STZ
 ukončení pronájmu kiosku
 úprava komunikace ke hřbitovu
 průběh pozemkových úprav
13. Diskuse :


STZ v dalším období

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 byla navržena Antonínová Lenka, ověřovateli zápisu Tomáš Hájek a
Zdeněk Štígl
Pro: 5

proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Lenku Antonínovou, ověřovateli
zápisu: Tomáše Hájka a Zdeňka Štígla
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání 29.9.2016 – splněno částečně
 vyvěšen záměr na požadovaný pronájem hrob.zařízení na hřbitově v Lanžově.
 Vodovod Lhotka:Nebyly doposud kontaktováni všichni vlastníci nemovitostí o
napojení na vodovod
3) Schválení programu :starostka přečetla navržený program

Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schválilo navržený program.
4) Schválení podání žádosti z dotačního programu Královéhradeckého kraje 17POV01, na
ČOV pro objekty obce. Náklady na tuto domovní čistírnu činí dle rozpočtu k projektu
celkem 655 000,-Kč.
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje 17POV01 na „ Domovní čistírnu odpadních vod
pro objekty obce Lanžov a odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch“, a
pověřuje starostku podáním žádosti.
5) Schválení podpory na pečovatelskou službu ve Dvoře Králové n/L.(příloha č.1)
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na peč. službu ve výši
1000,-Kč
6) Schválení příspěvku na náklady peč. služby Diakonie ČCE ve Dvoře Králové n/L.
Využívá jeden občan z Lanžova. (příloha č.2).
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje příspěvek ve výši 1300Kč,7) Schválení zpracování žádosti o administraci realizace projektu na Chodníky v Lanžově a
následné podání žádosti na SFDI.(viz příloha č.3 - nabídky na zpracování)
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje nabídku na zpracování a podání
žádosti od firmy Prodin a.s. Pardubice dle nabídky (viz příloha).
8) Schválení poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnost veř. linkovou dopravu(
školní autobus do ZŠ v Dubenci), viz příloha č.4
Pro: 5

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje poskytnutí dotace na zajištění
dopravní obslužnost veřejné. linkové dopravy pro období 11.12.2016 - 9.12.2017 na
autobusový spoj do ZŠ v Dubenci.
9) Schválení záměrů č.4 a č.5 na pronájem nebytových prostor obce v objektech č.p.3.
Záměry byly řádně vyvěšeny na úřední desce.
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje záměr č.4 a č.5 na pronájem
nebytových prostor v objektech č.p.3 v Lanžově
10) Schválení záměrů č.6 na pronájem soch a hrobových zařízení na hřbitově v Lanžově.
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje záměr č. 6 na pronájem soch a
hrobových zařízení na hřbitově v Lanžově za účelem postupného restaurování.

10) Schválení podání žádosti o dotaci z MMR (DT č. 2.B Podpora obnovy a údržby
venkovské zástavby a občanské vybavenosti). Jedna se o stavební úpravy
společenské místnosti v č.p.3, která slouží pro potřeby kulturních a společenských
akcí obce a pro aktivity spolků.
v obci.
Pro:

5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR
DT č. 2.B na společenskou místnost v č.p.3 v Lanžově a pověřuje starostku podáním
žádosti.
11) Na vědomí:
 Vyhodnocení ukončení sezony v STZ. V letošní sezoně převažují výdaje na
provoz zařízení nad příjmy ( viz příloha).
 Ukončení pronájmu kiosku. Pan R.Nosek podal výpověď k nájemní smlouvě
ze dne 30.4.2013 na pronájem kiosku v STZ v Lanžově. Starostka vyvěsí
záměr pronájmu na další následující období. Nabídl zařízení k odkoupení(
stoly a židle v kiosku(4sety po 8000,-Kč, přístřešky proti dešti(3ks po 10000,Kč , dřevěné podium za cenu 35 000,-Kč a elektrorozvody za cenu 1000,-Kč)
 Úprava komunikace ke hřbitovu. SÚS dokončila na základě objednávky
opravy komunikací v obci u hřbitova, sjezd do STZ a sjezd na komunikaci
v Sedleci.
 Průběh pozemkových úprav. Dotčené orgány byli vyzvány k podání stanovisek
do 21.10.2016 k návrhu dokončení finální úpravy plánu společných zařízení. V
průběhu ledna 2017 bude schvalovat zastupitelstvo obce.
 Strategický plán obce- pro dotace z MMR je nutno zajistit rozvojový plán obce.
Nabídka přes DSO Hustířanka je možno zadat za cenu cca 25 tisíc korun.
Obec vypracuje sama společnými silami. Zastupitelé pomohou
s dotazníkovým šetřením, které je nedílnou součástí plánu obce.

12) Diskuse :
 STZ v dalším období. Starostka doporučuje, aby se zastupitelé sešli v STZ,
prohlédli veškeré nemovitosti, jejich momentální stav a sami navrhli řešení
udržitelnosti do dalších let. Současně požádali i občany o jejich návrhy
současně v dotazníkovém šetření pro vypracování rozvoj. plánu obce.
 Příspěvky požadované z okolních obcí a měst na provoz MŠ a ZŠ nebudou ze
strany obce poskytovány. Obec Lanžov sama financuje vlastní MŠ v obci a i
ZŠ v Dubenci, kterou navštěvuje většiny dětí z obce.

14) Závěr :
Paní starostka poděkovala všem zúčastněným a zasedání zastupitelstva obce
Lanžov ukončila 2.11.2016 v 19:55 hodin.

Zapsal:

………………………..

Schválili:

………………………...
………………………..

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

