Obec Lanžov
Obecní úřad Lanžov
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov
konaného dne 27.6.2016 v Lanžově.
Přítomní: A.Skořepová, , J.Zubr, J.Andrle, L.Holub, T. Hájek, Z.Štígl, L.Antonínová
Omluvena:
Hosté: občané obce Lanžov: Andrlová Marta, Lišková Věra, Miersch Lada, Pour Josef,
dále starosta obce Dubenec Jaroslav Huňat a ředitel ZŚ v Dubenci Aleš Malý
Místo konání: Obec Lanžov – kancelář obecního úřadu, Lanžov č. p. 2
Doba konání: pondělí 27.6.2016 od 18:00hodin
Navržený program:
 Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
 Kontrola usnesení z minulého zasedání.
 Schválení programu .
 Schválení příspěvku na činnost ZŠ v Dubenci
 Schválení přijetí společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným Hustířanka
služby, s.r.o.
 Schválení vložení volných hrobových zařízení na hřbitově v Lanžově do majetku obce


Na vědomí:
 Dovolená na OU
 Akce v STZ



Diskuse :





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 J.Andrle, ověřovateli zápisu Tomáš Hájek a Josef Zubr.
Pro: 7,

proti : 0,

zdrželi se: 0

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Josefa Andrle,
ověřovateli zápisu: Tomáše Hájka a Josefa Zubra.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání- odstranění křovin – úklid větví - bylo provedeno z jedné
strany a zbytky větví neuklizeny, a na opačné straně silnice nebyly křoviny odstraněny dosud.
3) Schválení programu :starostka přečetla program a podala návrh o jeho doplnění.
 Pořízení Územního plánu Lanžov

 Dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s.
Pro:

6,

proti: 0,

zdržel se: 1,

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schválilo navržený program včetně jeho doplnění.
4) Schválení příspěvku na činnost ZŠ v Dubenci. Přítomní zástupci obce a ZŠ Dubenec požádali o
možnost, seznámit zastupitelstvo obce Lanžov se situací v ZŠ v Dubenci, kdy se škola dostala pod
stanovený průměr 17 žáků na třídu. Pokud chce vedení školy zachovat vyučování dál v stávajícím

rozsahu, musí zaplatit část nákladů zřizovatel školy, což je obec Dubenec. Žádají proto obce,
jejichž děti navštěvují ZŠ v Dubenci a tím i naši obec o možnost nějakého příspěvku.
ZO projedná výši na příštím zasedání.
5) Schválení přijetí společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným Hustířanka služby,
s.r.o. Přítomný starosta obce Dubenec vysvětlil smysl a účel založení společnosti, jejíž zaměstnanci
by prováděli veřejně prospěšné práce pro obce, v případě volné kapacity i pro občany obcí.
Společnost by vlastnily obce, které přistoupí na společenskou smlouvu. Přítomní zastupitelé přivítali
tuto iniciativu jako prospěšnou i pro naši obec a rozhodli se připojit.
Pro: 7,

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Lanžov pověřuje Alenu Skořepovou, starostku obce,
narozenou 28.7.1960, trvale bytem Lanžov 17, aby s odkazem s ustanovením §84, odstavec
2, písmeno e) zákona č.128/2000 o obcích, ve znění změn a doplňků, jednala jménem obce ve
věci přijetí společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným Hustířanka služby, s.r.o.
6) Schválení vložení volných hrobových zařízení na hřbitově v Lanžově do majetku obce
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje vložení hrobových zařízení(viz příloha č.1)
do majetku obce za cenu 1 Kč /za 1 hrobové zařízení. Jedná se o hroby dlouhodobě
nevyužívané bez nájemních smluv.
Zastupitelstvo obce dává souhlas s odstraněním hrobových zařízení
neudržovaných a bez majitele (viz příloha č.2).
Pro: 7,

proti: 0,

zdržel se: 0,

7) Schválení pořízení Územního plánu Lanžov
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje pořízení Územního plánu Lanžov z
vlastního podnětu ve smyslu § 44 z.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění.
Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje Alenu Skořepovou jako určeného zastupitele, který
bude spolupracovat s pořizovatelem Územního plánu Lanžov.
Zastupitelstvo obce Lanžov pověřuje starostku Alenu Skořepovou, aby podala na
příslušném úřadu územního plánování (MěÚ Dvůr Králové nad Labem) žádost o výkon
pořizovatelské funkce Územního plánu Lanžov.
Pro: 7,

proti: 0,

zdržel se: 0,

8) Schválení dodatku smlouvy o dílo s firmou Marius Pedersen a.s.(viz příloha č.3) Jedná se o to,
že separovaný odpad- plasty, papír a sklo bude firma Marius Pedersen a.s. pro obec vyvážet
zdarma a to ve stávajících počtech kontejnerů a četnostech svozů.
Po vzájemné dohodě obec pověří písemně zhotovitele k přímému inkasu příspěvků za separovaný
sběr od firmy Ekokom.
Zůstatkové ceny za pronajaté nádoby budou obci vyfakturovány ve fakturačním období červen
2016.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Lanžov schvaluje dodatek č.5 smlouvy o dílo s firmou
Marius Pedersen a.s.
Pro: 7,

proti: 0,

zdržel se: 0,

9) Na vědomí :
 Dovolená na OU. Po dobu dovolené starostky a to od 2-14.8.2016 bude na OÚ
v kanceláři paní úžetní a to dne 8.8. od 16-18hodin.

 Akce v STZ – na vystoupení dechovky „Malá muzika Nauše Pepíka“ dne 24.7.2016
zajišťuje účast důchodců z obcí Mikroregion Hustířanka

10) Diskuse :
pí. Miersch - dotaz na způsob řešení dopravního omezení rychlosti v části Lanžov,
jak dále s vlastníky, kteří nepečují o porosty (osíkání),
pí. starostka vysvětluje,
Mudr. Holub - jak postupuje reklamace nedostatků za fy Matex s.r.o. HK v budově OÚ,
odpovídá pí.starostka – firma zadala znalecký posudek na posouzení stavu a rozsahu
nedostatků.

10) Závěr :
Paní starostka poděkovala všem zúčastněným a zasedání zastupitelstva obce Lanžov
ukončila 27.6.2016 v 20:10 hodin.
V Lanžově zapsáno a podepsáno dne: 7.6.2016
Zapsal:

………………………..

Schválili:

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

