Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
26.01.2015
Místo konání:
Budova Obecního úřadu Lány čp.9
Jednání probíhalo od - do:
18:00 –19.00 hodin
Členů zastupitelstva obce:
11
(Jana Drastilová, Roman Havelka, ing. Vlastimil Hořejší, Alena Hlavsová, JUDr. Ernest
Kosár, Dagmar Krátká, Jiří Luska, Ing. Ivana Píšová, Ing. Oldřich Polášek, Karel Pleiner,
Karel Sklenička)
Z toho:
Hosté:
Občanů:

9 přítomných
2 omluveni (Jiří Luska, Roman Havelka)
0
3

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 7/2014 ze dne 15.12.2014
4. Kontrola zápisu č. 7/2014 ze dne 15.12.2014
5. Schválení vstupu obce do MAS SVATOVÁCLAVSKO
6. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Zateplení DPS Lány“
7. Rozpočtová změna č. 1/2015
8. Diskuze
K bodu 1 – ZAHÁJENÍ, URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního zápisu pana
Ing. Oldřicha Poláška a pana Karla Pleinera.
Zapisovatelkou určuje Danu Hnízdilovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Oldřicha Poláška a pana Karla
Pleinera, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/2015/1 bylo schváleno
K bodu 2 – SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starosta obce navrhuje program dnešního jednání a žádá zastupitele o další návrhy a
doplnění programu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2015/2
K bodu 3 – KONTROLA USNESENÍ č. 7/2014 ze dne 15.12.2014
Starosta Karel Sklenička provedl kontrolu usnesení č.7/2014 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce a konstatuje, že usnesení č. 7/2014/10 – směna pozemků trvá, ostatní
usnesení byla splněna.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO ze dne
15.12.2014.
Hlasování: pro:9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2015/3
K bodu 4 – KONTROLA ZÁPISU
Starosta obce Karel Sklenička konstatuje, že ověřovatelé Roman Havelka a Ing. Vlastimil
Hořejší zápis z minulého veřejného zasedání podepsali. Písemně nebyly vzneseny žádné
připomínky. Táže se, zda má k minulému zápisu někdo připomínku - není tomu tak. Dává
hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 7/2014 z veřejného zasedání ze dne 15.12.2014.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2015/4
K bodu 5 – SCHVÁLENÍ VSTUPU OBCE DO MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Na základě schůzky starostů obcí Lány, Tuchlovice, Kamenné Žebrovice, Kačice a města
Stochov a po projednání na pracovním zasedání ZO navrhuje předsedající Karel Sklenička
schválit vstup obce Lány do nově vznikající místní akční skupiny MAS SVATOVÁCLAVSKO,
z.s.
K účasti na ustavující Valné hromadě MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. navrhuje starostu obce
a jako náhradníka místostarostu JUDr.Kosára.
Dále předkládá ke schválení výši dobrovolného příspěvku ve výši 10,-Kč na jednoho
obyvatele.
JUDr.Ernest Kosár: navrhuje další jednání na pracovní zasedání zastupitelstva
k připomínkování stanov.
Karel Pleiner: jaký je úkol výběrové komise, jako orgánu spolku.
Starosta: výběr programů.
Ing.Emil Buřič: červen/2015 je poslední termín pro certifikaci.
Starosta: ano, poté nebude možno získávat finance od MMR na provoz kanceláře
MAS.
Ing.Oldřich Polášek: předpokládá, že každá obec si předkládá svoje priority.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí návrh Stanov spolku MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z.s..
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2015/5
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce zmocňuje:
I.
Starostu obce Karla Skleničku, popř. místostarostu obce JUDr.Ernesta Kosára k účasti na
ustavující Valné hromadě MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s..
II.
Starostu obce Karla Skleničku k podpisu Přílohy č. 2 Metodiky pro standardizace místních
akčních skupin v programovém období 2014-2020 - Souhlas obcí se zařazením správního

území obcí do územní působnosti SCLLD v tomto znění: Obce v územní působnosti MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z. s. schválily zařazení svého území do územní působnosti MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z. s. na období 2014-2020.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2015/6
Výzva k diskuzi:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
I. vstup obce Lány do MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s., a to na základě členské přihlášky.
II. dobrovolný příspěvek ve výši 10,- Kč na jednoho obyvatele (stav ke dni 1.1. 2014).
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2015/7
K bodu 6 – SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA AKCI „ZATEPLENÍ DPS
LÁNY“
Starosta obce seznamuje zastupitelstvo s průběhem výběrového řízení na akci „Zateplení
DPS Lány“. Výběrová komise doporučuje uzavřít smlouvu na zhotovení díla s firmou VEXTA
s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku a splnila všechny podmínky zadávacího řízení.
Diskuze:
JUDr. Ernest Kosár: informuje o výběrovém řízení na akci „Zateplení DPS Lány“ a
připomíná, že vybraná firma prováděla rekonstrukci ZŠ Lány.
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Zateplení
DPS Lány“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s firmou VEXTA, s.r.o..
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2015/8
K bodu 7 – ROZPOČTOVÁ ZMĚNA č. 1/2015 – příloha č.1
Předseda finančního výboru Ing.Hořejší překládá zastupitelstvu návrh rozpočtové změny č.
1/2015, ve které navrhuje upravit pol. č. 412 – transfery ze státního rozpočtu. V původním
rozpočtu byla schválena částka 555tis.Kč a dle rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtům obcí je tato částka 561.100,-Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2015 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2015/9

K bodu 8 – DISKUZE
JUDr.Kosár seznamuje zastupitelstvo s výsledky výběru nejvhodnější cenové nabídky na
pořízení osobního vozu Škoda Rapid pro potřeby obce. Z celkového počtu tří nabídek je
nejnižší cena od firmy AMOND Kladno – 348.000,-Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek poptávkového řízení na koupi vozu Škoda Rapid
s nejnižší cenovou nabídkou od firmy AMOND Kladno.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2015/10
Václava Nováková: bude muset schvalovat Valná hromada TJ Sokol Lány vstup do MAS
SVATOVÁCLAVSKO.
Starosta: ano bude, vstup schvaluje vždy nejvyšší orgán příslušného spolku.
Karel Pleiner: upozorňuje na poškozenou dopravní značku na kruhovém objezdu – stržená
reflexní fólie.
Protože se již do diskuze nikdo další nepřihlásil, starosta jednání v 19:00hod. ukončil.

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY
ze dne 26.ledna 2015
1/2015/1

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Oldřicha Poláška a
pana Karla Pleinera, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.

1/2015/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

1/2015/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného zasedání
ZO ze dne 15.12.2014.

1/2015/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 7/2014 z veřejného zasedání ze
dne 15.12.2014.

1/2015/5

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí návrh Stanov spolku MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z.s..

1/2015/6

Zastupitelstvo obce zmocňuje:
I.
Starostu obce Karla Skleničku, popř. místostarostu obce JUDr.Ernesta Kosára
k účasti na ustavující Valné hromadě MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s..
II.
Starostu obce Karla Skleničku k podpisu Přílohy č. 2 Metodiky pro
standardizace místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 -

Souhlas obcí se zařazením správního území obcí do územní působnosti
SCLLD v tomto znění: Obce v územní působnosti MAS SVATOVÁCLAVSKO,
z. s. schválily zařazení svého území do územní působnosti MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z. s. na období 2014-2020.

1/2015/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
I. vstup obce Lány do MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s., a to na základě
členské přihlášky.
II. dobrovolný příspěvek ve výši 10,- Kč na jednoho obyvatele (stav ke dni 1.1.
2014).

1/2015/8

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení na
akci „Zateplení DPS Lány“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s firmou
VEXTA, s.r.o..

1/2015/9

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2015 dle předloženého
návrhu.

1/2015/10

Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek poptávkového řízení na koupi vozu
Škoda Rapid s nejnižší cenovou nabídkou od firmy AMOND Kladno.

Ing. Oldřich Polášek, ověřovatel ………………………………………….
Karel Pleiner, ověřovatel ………………………………………………….
Karel Sklenička, starosta ……………………………….….……………..
JUDr. Ernest Kosár, místostarosta ……………………….……………..

zapsala: Dana Hnízdilová
Zápis vyhotoven dne: 27.1.2015

