OBEC LÁNOV
Zastupitelstvo obce
U S N E S E N Í č. 3/2007
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje
a/ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva za období od 19.12.2006
b/ zprávu o činnosti rady obce za období od 14.6.2007
c/ zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 08/2007
d/ zprávu o stavu požární ochrany v obci
e/ nakládání s nemovitostmi viz příloha č. 1a
f/ nakládání s nemovitostmi viz příloha č. 1b
g/ smlouvu o dílo mezi obcí a f. IVT Náchod č. 38/2007 na realizaci
tepelného čerpadla pro tělocvičnu
h/ smlouvu o dílo mezi obcí a f. LTM na opravu místních komunikací
v H.Lánově (k Šubrtovým) v ceně do 100 000,-Kč+DPH a v Pr.Lánově
(odbočky ze zadní cesty k bývalé Tibě) v rozsahu dle vzájemně
odsouhlasené nabídky v ceně do 300 000,-Kč+DPH
i/ dodatek č. 1 ke smlouvě mezi obcí a f. DRUPOS-oprava mostů
j/ smlouvu mezi obcí a Královéhradeckým krajem na 870 000,-Kč,
cyklostezka, část B
k/ smlouvu o dílo mezi obcí a Sdružením architektů Žilka-Pospíšil na
zpracování centra obce ve výši 2 895 000,-Kč+DPH
l/ jmenování starosty ing. Vancla jako zástupce zastupitelů obce k jednání
se zpracovatelem změny Územního plánu obce Lánov a jako zástupce
tohoto zmocněnce jmenování ing. Másla
m/ smlouvu o dílo mezi obcí a ing. arch.Pospíšilem „Na zajištění územněplánovací činnosti při pořizování územně-plánovací dokumentace
n/ smlouvu mezi obcí a f. M-Silnice a.s. č.13-2/SOD/2007/058 a její
dodatek č.1-asfaltový kryt komunikace v lokalitě Za ozdravovnou
(29TI Lánov)
o/ smlouvu o dílo mezi obcí a f. HNH s.r.o Hrabačov č. SOD 086/2007 na
kompletaci spodní stavby komunikace v lokalitě Za ozdravovnou
(29TI Lánov)
p/ smlouvu o dílo mezi obcí a f. SETTR a.s. Čistá u Horek na rekonstrukci
části komunikace v oblasti Fery-fin.částka 250 000,-Kč+DPH
r/ zmocnění rady obce k projednání smlouvy o dílo mezi obcí a f. ECCE na
dovybavení dětského hřiště, částka do 300 000,-KČ a zmocnění starosty
k podpisu smlouvy
s/ smlouvu o dílo č. 607mezi obcí a f, Elektros Martinice na rekonstrukci
veřejného osvětlení v Prostř.Lánově v souvislosti s výměnou rozvodů NN
v části obce směrem od křižovatky na Dolní Lánov v ceně 278 000,Kč+DPH. Dále dodatek č.1 na vícepráce a dodatek č.2 – výměna
rozvaděčů.
t/ dodatek č.1 ke smlouvě mezi obcí a f. KATRO o servisu KTV-servis
zpětné cesty-jednotková cena za zásuvku se zvyšuje o 2,50 Kč/měsíc
+DPH
u/ smlouvu o dílo mezi obcí a f. Elektros na veřejné osvětlení v lokalitě
Janatov-Hejdukov (stožáry a svítidla) na částku 150 000-Kč +DPH

2.
v/ objednání uklízecího stroje pro potřeby tělocvičny a ZŠ Lánovpředpokládaná cena 70 000,-Kč+DPH
w/ smlouvu mezi obcí Lánov a Královéhradeckým krajem o dotaci na
změnu Územního plánu obce Lánov ve výši 200 000,-Kč
y/ podání žádosti do grantového programu Královéhradeckého kraje o
pomoc při financování přípravy a projektů, jejichž financování se
předpokládá ze zdrojů EU. Jedná se o částku do 1,0 mil.Kč jako bezúročná
půjčka. V případě, že bude financováno ze zdrojů EU, tak se půjčka vrací,
pokud ne, půjčka se mění na nevratnou dotaci-může však být pouze do
50% z celkových nákladů na projekty
2. ruší
a/ z usnesení zastupitelstva č.1/2007 z 15.3.2007 bod 1t/ - smlouvu o dílo
mezi obcí a f. IVT Náchod na přípravu a realizaci tepelného čerpadla pro
tělocvičnu
3. bere na vědomí
a/ zprávu o plnění Opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Lánov za rok 2006

4. ukládá
a/ starostovi a místostarostovi, ke zprávě o požární ochraně:
- zajistit od prováděcí firmy zprávu o podmínkách umístění automatické
výstražné sirény na budovu požární zbrojnice H.Lánov
- postupně realizovat rekonstrukci objektu pro hasiče Horní Lánov
T: průběžně

Usnesení schváleno 14 hlasy z 14 přítomných zastupitelů.
Příloha č. 1a a příloha 1b – nakládání s nemovitostmi, hlasování
samostatně o každém bodu : 14 hlasů pro z 14 přítomných.
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