Obec Lanžov
Obecní úřad Lanžov
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov
konaného dne 20.7.2016 v Lanžově.
Přítomní: A.Skořepová, J.Zubr, J.Andrle, T. Hájek, Z.Štígl, L.Antonínová
Omluveni:L.Holub
Hosté: občané obce Lanžov: Andrlová Marta,
Místo konání: Obec Lanžov – kancelář obecního úřadu, Lanžov č. p. 2
Doba konání: středa 20.7.2016 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 s Povodím
Labe, státní podnik, na stavbu chodníku v Lanžově.
5. Schválení smlouvy o výpůjčce č.9/60/16/0070/Va/N se Správou
silnic Královéhradeckého kraje na stavbu chodníku v Lanžově.
6. Na vědomí:
 Schůzka k plánovanému územnímu plánu Lanžov
 Lanžovská lávka dne 30.7.2016
7. Diskuse :
8.

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 J.Zubr a T.Hájek.
Pro: 6

proti : 0,

zdrželi se: 0

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Josefa
Andrle, ověřovateli zápisu: Josefa Zubra a Tomáše Hájka.
Kontrola usnesení z minulého zasedání-:
 starostka odeslala pověření firmě Marius Pedersen a.s., k přímému inkasu
příspěvků za separovaný sběr od firmy Ekokom.
 Příspěvek na ZŠ v Dubenci se bude projednávat v září
3) Schválení navrženého programu
Pro:

6

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schválilo navržený program.
4) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodím Labe,
státní podnik, na stavbu chodníku v Lanžov.( Smlouva č.. 6DHM160256, viz příloha č.1)
Pozemek, který bude v budoucnu zatížen věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako
pozemková parcela č. 829/2 v katastrálním území a obci Lanžov, vedený v druhu vodní
plocha.
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Pro:

6

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schválilo smlouvu č. 6DHM160256 s Povodím Labe ,
statní podnik.
5)

Schválení
smlouvy
o
výpůjčce
č.9/60/16/0070/Va/N
se
Správou
silnic Královéhradeckého kraje na stavbu chodníku v Lanžově na pozemkové parcele
č.733 a 732 v k.ú. Lanžov.(viz příloha č.2)
Pro:

6

proti: 0,

zdržel se: 0,

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o výpůjčce č.9/60/16/0070/Va/N se
Správou silnic Královéhradeckého kraje.
6) Na vědomí:
 Schůzka k plánovanému územnímu plánu Lanžov se uskuteční 30.8.2016
v č.p.3 v Lanžově. Vlastníci pozemků v k.ú. Lanžov a Sedlec u Lanžova
mohou podat požadavky nebo dotazy k vypracování nového územního
plánu Lanžov
 Tradiční Lanžovská lávka se uskuteční dne 30.7.2016.
 Jednání sboru zástupců Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lanžov a
k.ú. Sedlec u Lanžova se uskuteční dne 10.8.2016 v 10.00 hod.ve
společenské místnosti obce v č.p.3 ( vedle Pizzerie)
 Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dnech 7. a 8.10.2016
7) Diskuse : K dnešnímu dni nebyla vykázána žádná činnost finančního ani kontrolního.
Výboru.
Názor zastupitelů na znak obce. Zastupitelé se zatím všichni nevyjádřili.
Opravy silnic pokračují velmi pomalu, je hotovo jen část úseku na Vilantice a
část od Vřešťova.
Dotaz na kácení dřevin okolo Trotinky.
Zastupitelstvo obce dává za úkol:
 Předsedové kontrolního a finančního výboru provedou kontrolu.
T: neprodleně
8) Závěr :
Paní starostka poděkovala všem zúčastněným a zasedání zastupitelstva obce
Lanžov ukončila 20.7.2016 v 18.30 hodin.
V Lanžově zapsáno a podepsáno dne: 20.7.2016
Zapsal:

………………………..

Schválili:

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