Obec Lanžov
Obecní úřad Lanžov
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov
konaného dne 25.5.2016 v Lanžově.
Přítomní: A.Skořepová, , J.Zubr, J.Andrle, L.Holub, T. Hájek, Z.Štígl
Omluvena: L.Antonínová
Hosté: občané obce Lanžov: Andrlová Marta, Rohnová Eva
Místo konání: Obec Lanžov – kancelář obecního úřadu, Lanžov č. p. 2
Doba konání: středa 25.5.2016 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 příspěvku na činnost ZŠ v Miletíně
5. Schválení pověření o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
6. Schválení záměru na pronájem pozemku
7. Schválení stavby Márnice u hřbitova do majetku obce
8. Na vědomí:
 Zaměstnanci na VPP z Úřadu práce.
 Opravy na č.p.3.
 Realizace projektu Cesta kamene.
 Dokončení restaurování archiválie „Popis duší fary Lanžowské“
 Oprava soc. zázemí (muži) v STZ
9. Diskuse :


Setkání důchodců

10. 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
navržen Andrle Josef, ověřovateli zápisu Zubr Josef a Hájek Tomáš.
Pro: 6,

proti : 0,

zdrželi se: 0

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Josefa Andrle,
ověřovateli zápisu: Josefa Zubra a Tomáše Hájka.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání- odstranění křovin – dosud nebylo provedeno úplně a
větve zůstaly na hromadách u silnice
3) Schválení programu :starostka přečetla program a podala návrh o jeho doplnění.
I.
Odkoupení historických fotografií od pana Jaroslava Borůvky
II.
Rozpočtové opatření č.01/2016
Pro:

6,

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schválilo navržený program včetně jeho doplnění.
4) Schválení příspěvku na činnost ZŠ v Miletíně
Pro: 0,

proti: 6,

zdržel se: 0,
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Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek na činnost ZŠ v Miletíně.
5) Schválení pověření o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů(viz příloha č.1)
Pro: 6,

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje pověření o zajištění zpětného odběru a využití
tříděného odpadu pro fy. Marius Pedersen. To vše po vyjasnění účetního provedení odkoupení
splácených kontejnerů na tříděný odpad.
6) Pronájem obecního pozemku (bývalé cesty) Ve Džbánech(záměr vyvěšen na úřední desce)
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku Ve Džbánech p.č. 739/1
o výměře cca 850 m2 v kú. Lanžov dle přílohy vyvěšeného záměru.
Pro: 6,

proti: 0,

zdržel se: 0,

7) Schválení stavby márnice u hřbitova do majetku obce. Bylo dáno zatím jen jako informace. ½ roku
musí být vyvěšeno na úřední desce, zda se někdo nepřihlásí jako majitel této stavby. Následně
bude možno tuto stavbu vzít do majetku obce. Výklad dle auditora.
8) Pan Jaroslav Borůvka z Jaroměře nabídl obci Lanžov k odkoupení historické fotografie
v elektronické podobě a negativy na skleněných tabulkách se záběry tehdejších obyvatel naší
obce. Jedná se o pozůstalost po vilantickém fotografovi p. Šturmovi. Fotografie jsou ve vysoké
kvalitě rozlišení. Tento komplet nabízí za 14.600,- Kč.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení tohoto souboru skleněných destiček
historických fotografií za dohodnutou cenu 14.600,- Kč.
Pro: 6,
9)

proti: 0,

zdržel se: 0,

Schválení rozpočtového opatření č.1/2016. (Viz příloha č.2) Krajský úřad provedl kontrolu
poskytnuté dotace na realizaci projektu Zateplení obecního úřadu a MŠ, při které bylo zjištěno, že
nebyl v řádném termínu vyvěšen dodatek ke smlouvě. Z tohoto důvodu obec musí část dotace zaslat
zpět a současně požádat o prominutí odvodu. Současně ke změně dochází s ohledem na náklady na
dohody o provedení práce. Obec v letošním roce neobdržela finanční příspěvek na nezaměstnanost.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2016
Pro: 6,

proti: 0,

zdržel se: 0,

Na vědomí :







Zaměstnanci na VPP z úřadu práce- obec nezískala pro letošní rok v rámci možností z úřadu
práce žádného nezaměstnaného, kterého by využila pro úklid veřejné zeleně. Proto musí
sama řešit na náklady obce jak zaměstnance, tak dohody o provedení práce.
Oprava střechy na budově čp. 3, jejíž součástí je objekt pizzerie, byla provedena. V průběhu
června bude dokončena oprava komínu,
Realizací projektu „Cesta kamene“ , kterou připravuje mikroregionem Podzvičinsko, bude
v naší obci umístěn informační panel a kamenná lavička,
Bylo dokončeno restaurování vzácné archiválie „Popis duší fary Lanžowské“, která je uložena
v Okresním archivu v Trutnově a na které se naše obec spolu s přifařenými obcemi finančně
podílela,
Bylo opraveno sociální zařízení (muži) v STZ,
Byla provedena změna dodavatele internetových služeb (fy.HC net Jan Dürrer), zařízení po
předchozím dodavateli odkoupil Martin Fröde,
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Byla podána reklamace na injektáž prováděnou fy. Matex s.r.o. v čp.2 v rámci realizace stavby
zateplení objektu OU a MŠ.



Proběhlo setkání důchodců, kde byli přizváni zástupci Policie ČR ze Dvora Králové n.L., kteří
přítomným ukázali praktiky podomních obchodníků, snažících se připravit hlavně seniory o
peníze. Současně předali přítomným pomůcky s reflexními prvky pro chodce za snížené
viditelnosti.
Poté starostka obce promluvila o činnosti obecního úřadu. Představila publikaci o historii
obce, kterou je možno si zakoupit.
Dále informovala o restaurování knihy „Popis duší fary Lanžowské“, která je uložena
v okresním archivu v Trutnově.
Upřesnění místních názvů pro Katastrální úřad.(viz příloha k pozemkovým úpravám)



Diskuse :
Skořepová - ZŠ Dubenec má málo dětí a starosta Dubence se dotazuje rodičů z okolních obcí,
proč posílají své děti do jiných škol. V čem je chyba, co by měla obec Dubenec změnit
(zlepšit).Zastupitelé byli seznámeni s finančním problémem na zajištění platů učitelů a paní
starostka požádala zastupitele, aby do příštího zastupitelstva uvažovali o možném finančním
příspěvku obci.(příloha)
Andrlová - k setkání důchodců – bylo škoda, že pí.starostka neprezentovala co se kde udělalo a
akce, které Obec - obecní úřad zajišťoval.
Andrle - stav vozovek je velmi špatný, hlavě od B.Poličan na Lhotku a od Sedlece na Vilantice

Závěr:
Paní starostka poděkovala všem zúčastněným a zasedání zastupitelstva obce Lanžov ukončila
25.5.2016 v 19.40 hodin.
V Lanžově zapsáno a podepsáno dne: 1.6.2016
Zapsal:

………………………..

Schválili:

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