Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
23.2.2015
Místo konání:
Sál NAD NARPOU, Lány čp.317
Jednání probíhalo od - do:
18:00 –19.15 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 (Jana Drastilová, Karel Pleiner)
0
31

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 1/2015 ze dne 26.1.2015
4. Kontrola zápisu č. 1/2015 ze dne 26.1.2015
5. Zpráva starosty o činnosti zastupitelstva
6. Schválení hospodářského výsledku ZŠ Lány
7. Schválení hospodářského výsledku MŠ Lány
8. Strategie investičních akcí obce na období 2015-2018
9. OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Lány
10. Diskuze

K bodu 1 – ZAHÁJENÍ, URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu paní Dagmar Krátkou a pana Jiřího Lusku.
Zapisovatelkou určuje Danu Hnízdilovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Dagmar Krátkou a Jiřího Lusku,
zapisovatelku Danu Hnízdilovou.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2015/1 bylo schváleno
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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. 2/2015/2

K bodu 3 – KONTROLA USNESENÍ č. 1/2015 ze dne 26.1.2015
Starosta obce provedl kontrolu usnesení č.1/2015 z veřejného
zastupitelstva obce a konstatuje, že všechna usnesení byla splněna.

zasedání

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO ze
dne 26.1.2015.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2015/3

K bodu 4 – KONTROLA ZÁPISU
Starosta obce Karel Sklenička konstatuje, že ověřovatelé Ing.Oldřich Polášek a Karel
Pleiner 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. 1/2015 z veřejného zasedání ze dne
26.1.2015.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2015/4

K bodu 5 – ZPRÁVA STAROSTY O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Starosta obce Karel Sklenička předkládá
zastupitelstva obce za období 1-2/2015.
Výzva k diskuzi a doplnění.
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zastupitelům

zprávu

o

činnosti

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty o činnosti zastupitelstva
obce za období 1-2/2015.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2015/5
K bodu 6– PROJEDNÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZŠ LÁNY ZA ROK 2014
Předseda finančního výboru Ing.Hořejší seznamuje zastupitele s účetní závěrkou vč.
výsledku hospodaření Základní školy Lány za rok 2014 a navrhuje převést
nevyčerpané finanční prostředky ve výši 61.752,81 Kč do rezervního fondu ZŠ.
Jedná se o 7.013,38 Kč z rozpočtu obce Lány, 54.739,43 Kč z doplňkové činnosti.
Předsedající vyzývá k diskuzi.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku vč. výsledku hospodaření ZŠ Lány
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 a převod nevyčerpaných finančních
prostředků z roku 2014 v celkové výši 61.752,81 Kč do rezervního fondu ZŠ Lány.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2015/6
K bodu 7– PROJEDNÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MŠ LÁNY ZA ROK 2014
Předseda finančního výboru seznamuje zastupitele s účetní závěrkou vč. výsledku
hospodaření. Hospodaření za rok 2014 skončilo v přebytku 252.625,45 Kč. Z této
částky byla vyrovnána ztráta z roku r.2013 ve výši 113.194,04 Kč. Zbylé nevyčerpané
prostředky za rok 2014 navrhuje převést do rezervního fondu ve výši 69.431, 41 a do
fondu odměn 70.000,-Kč ZŠ.
Výzva k diskuzi:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku vč. výsledku hospodaření MŠ Lány
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 a převod nevyčerpaných finančních
prostředků z roku 2014 ve výši 69.431,41 Kč do rezervního fondu a ve výši 70.000,Kč do fondu odměn MŠ Lány.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2015/7
K bodu 8 - STRATEGIE INVESTIČNÍCH AKCÍ NA OBDOBÍ let 2015 – 2018
příloha č.1
Přesedající Karel Sklenička seznamuje zastupitele s návrhem strategie investičních
akcí obce Lány na období let 2015-2018. Vyzývá zastupitele k doplnění a dalším
návrhům.
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JUDr.Kosár: navrhuje zařadit do plánu akcí parkovou úpravu náměstí.
Lubor Zelenka: v části ul Školní, Příční, K Rybníku a Pod Kopaninou jsou stále
zatravněné části chodníků. Počítá se s úpravou pevných povrchů?
Starosta: přednost mají chodníky, kde docházelo k pokládce nového NN
vedení a jejich povrch je značně narušen. Se zpevněním se počítá v dalších letech.
V této strategii je počítáno s rekonstrukcemi asfaltových povrchů výše uvedených
ulic.
Hana Schritterová: parkování u budovy pošty je zcela nevyhovující. Parkoviště u
rybníka není zákazníky pošty využíváno.
Místostarosta JUDr.Kosár: s Českou poštou probíhalo několik jednání
s návrhem vybudování parkoviště. Pošta nemá zájem, pozemek je ve vlastnictví
České pošty s.p..
Ilona Víchová: plánuje se zklidnění průjezdu obcí nějakým bezpečnostním
opatřením?
Starosta: průjezdové komunikace jsou stále v majetku Středočeského kraje.
V této chvíli není možné provádět bezpečnostní omezení.
Miluše Vaněčková: přístupová cesta na zahradu MŠ Lány, která byla smluvně dána
do užívání mateřské škole je ve značně neutěšeném stavu. Počítá se v plánu akcí se
zpevněním povrchu.
Starosta: počítá se s úpravou, ale v rámci běžné údržby. Proto není zařazena
do investičních akcí.
Jiří Luska: z přehledu investičních akcí má dojem, že zastupitelstvo dává přednost
vozidlům před chodci. Bývalé kynologické cvičiště v ul.Lesní nemá určeno další
využití, přesto je vyčleněna částka cca 2mil.Kč na jeho další úpravu.
Starosta: další využití není určeno záměrně. Zastupitelstvo dá prostor všem,
kteří přijdou s návrhy na jeho využití. Zejména budou osloveni občané ul. Lesní,
kterých se zájmový prostor bezprostředně týká a kteří měli největší problém
s provozem kynologického cvičiště.
IngEmil Buřič: jakým způsobem budou získávány finanční prostředky určené na
jednotlivé investiční záměry . Budou využity možnosti získávání fin.prostředků z MAS
SVATOVÁCLAVSKO z.s.
Starosta: granty budou i nadále zpracovávány jako dosud tj. s vyhlášených
operačních programů (OPŽP, SFDI, SZIF) a budou využity možnosti přes programy
MAS.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje strategii investičních akcí na období let
2015-2018 – viz příloha č.1
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2015/8
-4-

K bodu 9 – OZV č.1/2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍKOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE LÁNY
Místostarosta JUDr. Kosár předkládá zastupitelům OZV č.1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lány.
Předsedající vyzývá k diskuzi:
Návrh na Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Lány.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2015/9

K bodu 10 – DISKUZE
Karel Sklenička: informuje zastupitele a občany o omezeném provozu dětské
ordinace v Lánech provozovanou MUDr. Cibulkou. Vysvětlení celé situace bude
zveřejněno v Lánském zpravodaji.

JUDr.Ernest Kosár: předkládá zastupitelů žádost p. Jiřího Dingy, majitele nemovitosti
čp. 190 o odprodej části pozemku par.č. 164/37 v k.ú. Lány., který přiléhá k jeho
nemovitosti. Místostarosta JUDr.Kosár navrhuje neprodat část tohoto pozemku, který
je součástí parkoviště u hřbitova. Úprava parkoviště je zařazena do plánu
investičních akcí.
Předsedající vyzývá k diskuzi.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání nesouhlasí s prodejem části pozemku par. č.
164/30 v k.ú. Lány panu Jiřímu Dingovi.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2015/10

Vladan Picka: bylo provedeno vyhodnocení kamerového systému?
Starosta: kamerový systém provozuje a vyhodnocuje Městská policie v Novém
Strašecí. V několika případech byl velmi nápomocen při řešení přestupků.
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Vladan Picka: doslechl se, že v Lánech končí ordinace praktického lékaře
MUDr.Volfa.
Starosta: MUDr. Volf při osobní návštěvě informoval, že nedochází k žádné
změně v provozu ordinace. Vysvětlení k provozu ordinace bude zveřejněno
MUDr.Volfem v Lánském zpravodaji.

Jiří Luska: jak se vyjádřil Stavební úřad MěÚ v Novém Strašecí k řízení o změně
stavby před dokončením „Modernizace skládky Ekologie, s.r.o.“
Starosta: Obec Lány se zúčastnila spolu s Ing.Jinochem místního šetření na
místě stavby a byly předány stanoviska obce k této změně. Konečné rozhodnutí
stavební úřad do dnešního dne zatím nevydal.
Miluše Vaněčková: k úpravě bývalého kynologického cvičiště v ul.Lesní navrhuje
využití pro lesní třídu Mateřské školy v Lánech. MŠ se bude ráda podílet na
společném využití prostoru a zázemí s jiným spolkem nebo organizací.

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY
ze dne 23. února 2015
2/2015/1

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Dagmar Krátkou a
Jiřího Lusku, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.

2/2015/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

2/2015/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného
zasedání ZO ze dne 26.1.2015.

2/2015/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 1/2015 z veřejného
zasedání ze dne 26.1.2015.

2/2015/5

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty o činnosti
zastupitelstva obce za období 1-2/2015.

2/2015/6

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku vč. výsledku hospodaření
ZŠ Lány sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 a převod
nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 v celkové výši
61.752,81 Kč do rezervního fondu ZŠ Lány.

2/2015/7

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku vč. výsledku hospodaření
MŠ Lány sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 a převod
nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 ve výši 69.431,41 Kč
do rezervního fondu a ve výši 70.000,-Kč do fondu odměn MŠ Lány.
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2/2015/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje strategii investičních akcí
na období let 2015-2018 – viz příloha č.1

2/2015/9

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Lány.

2/2015/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje neprodávat část pozemku
par.č. 164/37 v k.ú. Lány panu Jiřímu Dingovi.

Dagmar Krátká, ověřovatel ………………………………………….

Jiří Luska, ověřovatel ………………………………………………….

Karel Sklenička, starosta ……………………………….….……………..

JUDr. Ernest Kosár, místostarosta ……………………….……………..

zapsala: Dana Hnízdilová
Zápis vyhotoven dne: 25.2.2015
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