Z á p i s - č. 1/22
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Lažany konaného dne 19.01.2022 v kulturním
domě v Lažanech od 19,00 hod.
Účast: 7 členů zastupitelstva dle prezenční listiny + účetní obce.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání
Zpráva o činnosti OÚ
Projednání smlouvy s ČEZ Distribuce
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Různé

K bodu č. 1 - Zahájení:
Zasedání zahájil starosta obce Ing. Eduard Dvořák. Seznámil přítomné s programem, který byl
bez připomínek přijat.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. David Hejl a p. Daniel Hauft.
Zapisovatelem byla určena pí Eva Poláková.
K bodu č. 2 - Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání:
Kontrolu zápisu a usnesení provedl p. Svatopluk Bartoš. Usnesení bylo splněno, k zápisu nebyly
připomínky.
Usnesení č. 1/22:
ZO bere na vědomí.
K bodu č. 3 - Zpráva o činnosti OÚ:
Starosta obce informoval přítomné o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva.
1) MÚ Turnov, stavební úřad, zaslal výzvu - vyjádření k podanému odvolání ve věci trvalého
oplocení pro ŘSD v zastoupení firmy Valbek Liberec dle spisu 4454/21/HEJ.
2) Byl uzavřen dodatek č. 14 pro kalendářní rok 2022 k Rámcové smlouvě o nákupu a
zpracování knih.
3) KÚ libereckého kraje, odbor životního prostředí, vydal rozhodnutí pro žadatele IČ 05487960 a
též pro žadatele IČ 49442902 souhlas s vypouštěním jedinců zvláště chráněného druhu
čmeláka zemního za splnění podmínek dle uvedeného rozhodnutí.
4) Regionální odbor SZIF v Hradci Králové zaslal výzvu k podpisu Dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR č. 21/007/19210/451/045/001894.
5) Policie ČR zaslala žádost o poskytnutí případných informací v souvislosti s řešením dopravní
nehody ze dne 15.12.2021 na sjezdu z obchvatu Turnova.
6) MÚ Turnov, odbor životního prostředí, vydal rozhodnutí o stanovení odvodu za trvalé odnětí
zemědělského půdního fondu pro stavbu RD a zpevněné plochy na parc. č. 416/1 v k. ú.
Lažany u Sychrova.
7) Dražební společnost MORAVA, Zlín, požádala o zveřejnění dražební vyhlášky na úřední
desce obce pro soubor věcí pod názvem „RD Lažany vč. rozsáhlých pozemků, okr. Liberec “.
Jedná se o provedení elektronické dražby.
8) MÚ Turnov, stavební úřad, udělil územní souhlas pro drobné terénní úpravy u RD č. p. 88
v Lažanech - stavba opěrné zdi.
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9) OÚ obdržel poděkování za poskytnutou finanční podporu od Linky bezpečí a MS Sychrov.
10) KÚLK, odbor životního prostřední, oznámil zahájení řízení ve věci povolení výjimky pro
Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA - změna názvu Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO
Liberec - ARCHA , Ostašovská 570,Liberec 11.
11) MŽP, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, Praha, oznámilo
skončení dokazování v rámci správního řízení ve věci změny rozhodnutí o povolení
k provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy v Liberci provozované
Zoologickou zahradou v Liberci, Lidové Sady 425, Liberec.
12) Byla podepsána dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby mezi Severočeskými
komunálními službami, Smetanova 4588, Jablonec nad Nisou a obcí Lažany ve formě
recyklačního poplatku.
13) MV ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oznámilo vznik informačního systému Sbírky
právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů k 1.1.2022. Do tohoto systému budou
zadávány aktuální vyhlášky obcí.
14) SMS ČR rozhodlo o zvýšení fixní části ročního členského příspěvku z 2 500 Kč na 3 500 Kč.
Proměnlivá částka /dle počtu obyvatel/ zůstala stejná.
15) OÚ Lažany vydal rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace (umístění inženýrských
sítí) pro stavbu „LB-Lažany-ppč.75/1,kNN,SS101“ umístění zemního kabelového vedení NN
pro parcelu č. 75/1 v k. ú. Lažany u Sychrova do tělesa komunikace parcelní č. 496 za přesně
stanovených podmínek.
16) OÚ obdržel oznámení o přidělení výše dotace ze SZIF na rekonstrukci KD v Lažanech /okna/.
Dotace činí celkem 137 411 Kč. Z toho 87 943 Kč z EU a 49 468 Kč z národních zdrojů.
17) OÚ Lažany vydal vyjádření o existenci sítí ve vlastnictví obce Lažany a souhlas s vedením
vodovodní přípojky v pozemku p. č. 462/3 v k. ú. Lažany u Sychrova (místní komunikace ve
vlastnictví obce Lažany) pro stavbu „Vodovodní přípojka pro RD čp. 23 Lažany“. Souhlas byl
vydán za přesně stanovených podmínek uvedených ve vyjádření.
Usnesení č. 2/22:
ZO bere na vědomí.
K bodu č. 4 - Projednání smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce:
ZO projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ
Distribuce, a. s., zastoupená firmou EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, Frýdlant a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-4021002/VB/2. Jedná se o kabelové vedení na pozemku parc. č. 496 v k. ú.
Lažany u Sychrova.
Usnesení č. 3/22:
ZO schvaluje smlouvu č. IV-12-4021002/VB/2 s ČEZ Distribuce, a. s.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdrželi se

0

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatření č. 1/2022
ZO projednalo rozpočtové opatření č. 1/2022, doklad č. 2222
Příjmy
Výdaje
Položka financování

8115

90 100,-Kč
90 100,- Kč
0,- Kč
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Usnesení č. 4/22
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdrželi se

0

K bodu č. 6 - Různé
1) Projednání upozornění občanů na odcizení dopravní značky omezující rychlost v obci na
40 km/h a žádost o namátkové měření rychlosti.
OÚ pošle žádost na Policii ČR.
Usnesení č. 5/22
OÚ pošle žádost na Policii ČR.
2) Byl projednán návrh na opravu „zpevnění“ vrchní vrstvy části místní komunikace p. č. 489
v k. ú. Lažany u Sychrova.
Na komunikaci „zpevněnou cestu“ bude navezena a zhutněna nová vrstva štěrku. Celkové
náklady jsou odhadnuty ve výši do 20 000,- Kč.
Usnesení č. 6/22:
ZO schvaluje navržený způsob provedení opravy povrchu části místní komunikace p. č. 489 v k. ú.
Lažany u Sychrova.
3) Kulturní akce následující akce:

s ohledem na aktuální koronavirovou situaci jsou prozatím navrženy

- tradiční soutěž ve stolním tenise - sobota 5.2.2022
- dětský karneval a následně přátelské posezení - sobota 5.3.2022

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 19.01.2022

Zapisovatel:

Eva Poláková

..................................

Ověřovatelé zápisu:

David Hejl

..................................

Daniel Hauft

..................................

Ing. Eduard Dvořák

..................................

Starosta obce:
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