OBEC LÁNOV
Zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva obce Lánov,
konaného dne 10.3.2011 od 17.30 hod.
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje
a/ určení zapisovatele p. Kováře a ověřovatelů zápisu p. Rojtová E. a p. Kuřík M.
(Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0)
b/ program jednání zastupitelstva obce
(14, 0, 0)
c/ zprávu o činnosti rady obce za období od 16.12.2010
(14, 0, 0)
d/ rozpočet obce Lánov na rok 2011
(12, 0, 2)
e/ smlouvu o souhlasu s realizací projektu Revitalizace Vápenického potoka,
k.ú. Prostřední Lánov, část pozemku č. 1674/3
(12, 0, 0) dvě členky zast.odešly
f/ úplatný převod 1/3 spoluvlastnického PF ČR, parc.č. 1577/3, výměra 1395 m2,
k.ú. Prostřední Lánov
(12, 0, 0)
g/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce,
kabel nn, na pozemku p.č.1404/1, 1404/4, 1404/11, k.ú.Prostřední Lánov
(12, 0, 0)
h/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce,
kabel nn, poz.č.1527/1,259/12,255/2, k.ú. Prostřední Lánov, p. Fajfr
(12, 0, 0)
i/ smlouvu o výpůjčce části silnice pro odpočívky–vlastník silnice III/2956 a SÚS přenechává
za účelem výstavby akce Horní Lánov-dětské hřiště při MŠ
(12, 0, 0)
j/ žádost o povolení stavebních prací na pozemku p.č. 1145/3, k.ú.H.Lánov
(12, 0, 0)
k/ smlouvu o právu provést stavbu MVE Horní Lánov, zatížení pozemků obce
pro budoucí přípojku nn, p.č. 6/3, 6/4, 6/5, 1067/2, 3/1, k.ú. Horní Lánov
(12, 0, 0)
l/ prodej pozemku p.č. 3227, výměra 31 m2, ostatní plocha, k.ú.Horní Lánov
( 9, 0, 3)
m/ platnost “Zásad hospodaření s nemovitostmi pro rok 2011-2012 Obec Lánov“(12, 0, 0)
n/ hlavní akce r.2011 v obci
(12, 0, 0)
o/ prodloužení platnosti „Dohody s Leteckou školou Vrchlabí“ do 31.12.2011 (12, 0, 0)
p/ OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
(12, 0, 0)
r/ aktualizaci „Jednacího řádu zastupitelstva obce“
(12, 0, 0)
s/ smlouvu mezi obcí Lánov a f. KUMA-rekonstrukce elektroinstalace v bytě čp. 63,
Prostřední Lánov, částka 45 863,-Kč + DPH
(12, 0, 0)
t/ smlouvu mezi obcí Lánov a ing. arch.Pospíšilem a ing. Kreislem- urbanistická studie
lokality A1, částka 117 880,-Kč + DPH
(12, 0, 0)
u/ smlouvu mezi obcí Lánov a ing. Janečkovou- - audit hospodaření obce za rok 2010
včetně konzultací, částka 40 000,-Kč + DPH
(12, 0, 0)
v/ plán práce zastupitelstva na rok 2011
(12, 0, 0)
w/ odpuštění nedobytné pohledávky p. Mihalová, částka 295 650,-Kč, nedoplacení
dlužné částky za koupi řadového domu, doba delší 10 let
(12, 0, 0)
x/ „Komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov“ – potvrzení stanoviska rady obce
z 24.2.2011
(12, 0, 0)
2. ukládá
a/ radě obce, vypracovat stanovisko obce k aktivitám NO LIMITS, termín 14.4.2011(12, 0, 0)
Ověřovatelé:
Rojtová Eliška
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