Usnesení
z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov konané dne 24. 6. 2020

1/3-20
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání a zápisem pověřuje Mgr. Evu Losenickou
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
2/3-20
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení Jana
Tumová, Bc. Jiří Svatý
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
3/3-20
Zastupitelstvo obce se seznámilo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 a č. 5/2020
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
4/3-20
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 a Zprávu o hospodaření obce
za rok 2019 bez výhrad. Zastupitelé obce vyslovili souhlas s celoročním hospodařením obce
Dolní Lánov
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
5/3-20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje převod finančních prostředků do fondu obnovy
vodovodů a kanalizací ve výši 1 200 000,-Kč ze spořicího účtu na výměnu vodovodního
potrubí výtlaku a zásobního řádu. Převod finančních prostředků proběhne do 31. 7. 2020
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
6/3-20
Zastupitelstvo obce projednalo na základě podnětu fyzických a právnických osob, která mají
vlastnická práva k pozemkům a stavbám na katastrálním území obce Dolní Lánov návrhy na
zařazení do 1. Změny územního plánu obce:

a) Pozemek p.č. 149 k.ú. Dolní Lánov o výměře 2 500 m2, vedený jako trvalý travní
porost na plochu pro výstavbu rodinného domu – ZO schvaluje zařadit do 1. Změny
ÚP obce
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
b) Pozemek p.č. 196 k.ú. Dolní Lánov, vedený jako orná půda o výměře 1 405 m2 na
plochu pro výstavbu rodinného domu – ZO schvaluje zařadit do 1. změny ÚP obce
Dolní Lánov
(pro 7, proti 2, zdržel se 2)
c) Pozemky p.č. 192/1, 192/8, 192/9, 208/3 k.ú. Dolní Lánov, vedené jako půda ostatní
o celkové výměře 3397 m2 na plochy smíšené obytné – venkovské – ZO neschvaluje
zařadit do 1. změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 0, proti 9, zdržel se 2)
d) Pozemek p.č. 208/2 k.ú. Dolní Lánov, vedený jako TTP o výměře 6 591 m2 na plochu
smíšenou obytnou – venkovskou – ZO neschvaluje zařadit do 1. změny ÚP obce Dolní
Lánov
(pro 0, proti 9, zdržel se 2)
e) Pozemek p.č. 1245 a st. 352 k.ú. Dolní Lánov, vedený v platném ÚP obce jako plochy
smíšené výrobní o celkové výměře 7 481 m2 na plochy smíšené obytné - venkovské –
ZO neschvaluje 1. zařadit do změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 0, proti 9, zdržel se 2)
f) Pozemky p.č. st, 275, p.č. st. 274 a p.č. 530/2 vše k.ú Dolní Lánov vedený v platném
ÚP jako plochy smíšené výrobní, silniční doprava, smíšené obytné - venkovské,
navrhuje zastupitelstvo obce změny využití stavebních pozemků a stávajících objektů
z 30% na plochy pro bydlení, 30% využití pro drobnou výrobu a zbytek pro služby
občanské vybavenosti a silniční dopravy. ZO neschvaluje zařadit do 1. změny ÚP obce
Dolní Lánov.
(pro 0, proti 8, zdržel se 3)
7/3-20
Zastupitelstvo obce se seznámilo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 20RRD10-0019 na podporu provozu prodejen na venkově.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
8/3-20

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 2859 v k.ú. Dolní Lánov o
výměře 216 m2 vedeného jako ostatní plocha- ostatní komunikace za cenu 100,-Kč/m2.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
9/3-20
Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo pokračovat ve členství Spolku MAS Krkonoše.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
10/3-20
Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavřít Smlouvu o prodeji reklamní plochy na sociální
vozidlo pro potřeby Pečovatelské služby Vrchlabí mezi dodavatelem fy. Kompakt spol. s r.o.
se sídlem v Poděbradech a obcí Dolní Lánov jako objednavatelem na cenu reklamy 5 000,-Kč
(pěttisíckorunčeských).
(pro 5, proti 5, zdržel se 1)
11/3-20
Zastupitelstvo obce projednalo žádosti o finanční dary neziskovým organizacím a rozhodlo,
že v roce 2020 již nebude na tyto účely uvolňovat další finanční prostředky.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

-

plnění Plánu hlavních investičních a neinvestičních akcí na rok 2020
získání dotace na podaný projekt Podpora budování a obnovy aktivního a pasivního
odpočinku (rozšíření dětského hřiště u ZŠ a MŠ)z MMR
informaci ke stavebním úpravám objektu bydlení čp. 207
informaci ke stavební akci Výměna vodovodního potrubí výtlaku a zásobníku pitné
vody, která proběhne v měsíci červenci – říjnu 20 a ustanovení komise pro výběr
dodavatele
informaci ke stavebním úpravám objektu vrtu pitné vody a základní škole
informaci o sportovně - kulturních akcích konaných v měsíci červenec a srpen 2020
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Starosta:

Ing. Pavel Šimůnek v.r.

JUDr. Miloslav Tomíček v.r.

