Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
13.4.2015
Místo konání:
Sál NAD NARPOU, Lány čp.317
Jednání probíhalo od - do:
18:00 –20.00 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:

11 přítomných
0 omluveni
0
10

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 2/2015 ze dne 23.2.2015
4. Kontrola zápisu č.2/2015 ze dne 23.2.2015
5. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na poz.par.č.
146/1 v k.ú.Lány ul.Školní
6. Schválení účetní závěrky za rok 2014
7. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 a projednání výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
8. Rozpočtová změna č. 2/2015
9. Schválení příspěvků na činnost sportovních a zájmových spolků v obci Lány
10. Schválení podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje měst a obcí z rozpočtu
Středočeského kraje
11. Schválení podání žádosti o dotaci Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS z rozpočtu Středočeského kraje
12. Schválení podání žádosti z Fondu kultury a obnovy památek z rozpočtu
Středočeského kraje
13. Schválení navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům ZO v souladu
s novelizací NV 37/2003 Sb.
14. Schválení návrhu pachtovní smlouvy s ČZU ŠZP Lány
15. Schválení zřízení Krizového štábu obce Lány
16. Schválení přijetí daru pro MŠ Lány
17. Schválení finanční podpory projektu „Vzdělávací víkend a porovnávání
schopností v ŠZS“
18. Diskuze
K bodu 1 – ZAHÁJENÍ, URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu paní Janu Drastilovou a paní Alenu Hlavsovou.
Zapisovatelkou určuje Danu Hnízdilovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
-

1–

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Janu Drastilovou a Alenu
Hlavsovou, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/2015/1 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: 11
proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/2

K bodu 3 – KONTROLA USNESENÍ č. 2/2015 ze dne 23.2.2015
Starosta obce provedl kontrolu usnesení č.2/2015 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 23.2.2015.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/3

K bodu 4 – KONTROLA ZÁPISU
Starosta obce Karel Sklenička konstatuje, že ověřovatelé Dagmar Krátká a Jiří Luska
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. 2/2015 z veřejného zasedání ze dne
23.2.2015.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/4
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K bodu 5 –
SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENESLUŽEBNOSTI NA POZEMKU par.č. 146/1 v k.ú. LÁNY, ul. ŠKOLNÍ
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitelstvo se smlouvou na zřízení
věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na
pozemku par.č. 146/1 v k.ú. Lány, na uložení kabelového vedení NN a kabelové
skříně, ulice
Školní, Lány. Finanční náhrada je ve výši 21.000,-Kč jednorázově a je v souladu se
Zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene.
Vyzývá zastupitele k diskuzi.
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu č.IV-12-6003596/3 na zřízení
věcného břemene-služebnosti pro spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemku
par.č. 146/1 v k.ú. Lány, na uložení kabelového vedení NN a kabelové skříně, ulice
Školní, Lány.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/2015/5
K BODU 6 - SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům ke schválení účetní závěrku
za rok 2014. Ta se skládá z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni
31.12.2014 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, inventarizační zprávy a zpráv
z vnitřních finančních kontrol. Výsledkem hospodaření za rok 2014 je zisk ve výši
6.795.466,40 Kč.
Výzva k diskuzi a doplnění.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dle ustanovení § 84 odst.2 b) zákona o obcích účetní
závěrku roku 2014 včetně výsledku hospodaření za rok 2014.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/6
K bodu 7– SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2014
Předseda finančního výboru Ing.Hořejší předkládá zastupitelstvu k projednání návrh
závěrečného účtu, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v plném
členění, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích. Dále
vyúčtování finančních vztahů se stáním rozpočtem, rozpočtem kraje, obcí a státních
fondů. Nedílnou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Vše
bylo zveřejněno na úřední desce od 27.3. 2015 do 13.4.2015.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Předsedající vyzývá k diskuzi.
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Jiří Luska: výsledek hospodaření je zisk ve výši více jak 6mil. Kč. Neuvažuje se o
uložení finančních prostředků jinde než na běžném účtu?
Starosta: obec má uloženy finanční prostředky na 3 účtech u Komerční banky
a ČNB. Rezerva činí cca 2mil.Kč a je na termínovaném vkladu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání
hospodaření za rok 2014 bez výhrad.

závěrečného

účtu

schvaluje

celoroční

Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/7
K bodu 8– ROZPOČTOVÁ ZMĚNA č.2/2015 – příloha č.1
Předseda finančního výboru Ing.Hořejší předkládá zastupitelům rozpočtovou změnu
č.2 /2015 – viz příloha č. 1
Výzva k doplnění a dotazům.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2015 dle předloženého
návrhu.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/8

K bodu 9 – SCHVÁLENÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST
SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ V OBCI – příloha č.2
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár předkládá návrh přidělených finančních příspěvků
na činnost sportovních a zájmových spolků z rozpočtu obce.
Předsedající vyzývá členy zastupitelstva k diskuzi.
Karel Pleiner: V hospodaření fotbalového klubu SK Lány se objevily nějaké
nesrovnalosti. Navrhuje předložení hospodaření SK Lány vč. zápisů o provedených
kontrolách a podpisové vzory.
JUDr.Ernest Kosár: zástupci SK Lány informovali obec o problémech
s hospodařením. V tomto týdnu předloží všechny požadované doklady ke kontrole.
Roman Havelka: může obec provádět kontrolu účetnictví nad rámec přiděleného
příspěvku od obce?
Jak probíhala kontrola vyúčtování příspěvku na činnost v minulých letech?
Starosta: kontroly vyúčtování v předcházejícím období byly v pořádku. SK
Lány hospodaří s obecním majetkem. Smlouva na finanční příspěvek fotbalovému
klubu bude podepsána až po vyřešení celé kauzy ohledně finančních prostředků.
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Jiří Luska: opakovaně navrhuje změnit pravidla pro rozdělování příspěvků
jednotlivých spolkům a organizacím.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výši přidělených finančních příspěvků na činnost
sportovních a zájmových spolků z rozpočtu obce na rok 2015 dle přílohy č.2.
Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/9
K bodu 10 – SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z „Fondu rozvoje měst a
obcí“ z rozpočtu Středočeského kraje
Místostarostka Ing. Ivana Píšová informuje o možnosti podání žádosti o dotaci
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání „Program
obnovy venkova na akci „Oprava ulice Školní, Lány“. Jedná se o opravu povrchu
komunikace ul. Školní od budovy ZŠ čp.418 na křižovatku u čp. 148 v Lánech.
Celkové náklady na opravu asfaltových povrchů a výměnu obrubníků dle zpracované
cenové kalkulace činí 836.871,-Kč
Diskuze:
Roman Havelka: Navrhuje zvýšit spoluúčast na financování projektu. Tím se zvýší
šance na získání dotace.
Ing.Ivana Píšová: citace usnesení je v přesném znění podle pravidel. Spoluúčast
obce bude vyšší, to vyplývá z provedeného výpočtu.
Jiří Luska: řeší projektová dokumentace úpravu školního kampusu?
starosta: tento projekt řeší pouze komunikaci v ul.Školní. Úpravy školního
kampusu se nedotýká.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Oprava místní komunikace ulice Školní – východ“ z Programu 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných
nákladů projektu.

Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/10

K bodu 11 - SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SDH LÁNY z
„Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS“ z rozpočtu Středočeského
kraje
Místostarostka Ing. Píšová seznamuje zastupitele s možností podání žádosti z Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje. Jedná se o nákup
cisterny CAS 815 pro SDH Lány. Celkové předpokládané náklady na pořízení
staršího vozu jsou 800.000,-Kč.
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Diskuze:
Karel Pleiner: předpokládá, vzhledem k ceně, že se jedná o starší vozidlo CAS.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Nákup techniky – zvýšení akceschopnosti jednotky SDH“ z programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů projektu.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/11
K bodu 12 – SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI z „Fondu kultury a
obnovy památek“ z rozpočtu Středočeského kraje
Místostarostka Ing. Píšová seznamuje zastupitelstvo s návrhem žádosti o dotaci na
kulturní akci „Rocková Nakopanina“ z Fondu kultury a obnovy památek z rozpočtu
Středočeského kraje. Celkové předpokládané náklady na akci jsou uvažovány ve
výši 120.000,-Kč.
Výzva k diskuzi:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje podání žádosti na akci „Rocková
Nakopanina 2015“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování
projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/2015/12
K bodu 13 – SCHVÁLENÍ NAVÝŠENÍ MĚSÍČNÍCH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM
ČLENŮM ZO
V souladu s novelou Nařízení vlády č. 37/2003 navrhuje starosta obce schválit
navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva od 1.5.2015 o 3,5%
v této výši. Předseda komise či výboru 1.345,-Kč, neuvolněný místostarosta 14.100,Kč.
Výzva k diskuzi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s novelou Nařízení vlády č. 37/2003
navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 1.5.2015 takto:
Předseda komise či výboru 1.345,-Kč, neuvolněný místostarosta 14.100,-Kč/měs.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 2
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/13
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K bodu 14 - SCHVÁLENÍ NÁVRHU PACHTOVNÍ SMLOUVY S ČZU PRAHA ŠZP
LÁNY
Předsedající předkládá zastupitelům varianty pachtovní smlouvy na nájemné za
obecní pozemky, které užívá Školní zemědělský podnik Lány. Důvodem uzavírání
nových smluv je schválení komplexních pozemkových úprav v obci Lány. ŠZP Lány
nabízí 3 varianty ročního nájemného u orné půdy:
1. Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců – 2500,- Kč/ha
2. Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 36 měsíců – 3500,- Kč/ha
3. Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 60 měsíců – 4500,- Kč/ha
V případě trvalého travního porostu je částka stanovena na 1500,- Kč/ha u všech
variant
Starosta navrhuje variantu č.3.
Výzva k diskuzi
Karel Pleiner: nedotýká se pachtovní smlouva plánovaných směn pozemků?
Jana Drastilová: jdou jednotlivé části orné půdy v majetku obce sloučit do jednoho
pozemku?
Starosta: pozemkové úpravy v k.ú. Lány jsou již dokončeny a pokud to bylo
možné, tak jsou pozemky sloučeny vždy do větších a přístupných celků
Jiří Luska: výpovědní lhůta 60 měsíců je dlouhá. Navrhuje variantu č. 2 – výpovědní
lhůta 36 měsíců.
JUDr. Ernest Kosár: dnešní rozhodnutí zastupitelstva jsou podklady pro uzavření
smlouvy?
Starosta: ano, ŠZP Lány bude připravovat pachtovní smlouvy. Obec vlastní
cca 4 ha orné půdy, které by se pachtovní smlouva týkala. Vlastní smlouva bude
schvalována na některém z příštích zasedání.
Předsedající dává hlasovat o proti návrhu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje variantu návrhu uzavření pachtovní smlouvy se
ČZU Praha ŠZP Lány na pronájem pozemků na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
36 měsíců.
Hlasování: pro: 4 proti: 7 zdrželi se: 0
Návrh na usnesení nebyl přijat.
Hlasování k původnímu návrhu:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje variantu návrhu uzavření pachtovní smlouvy se
ČZU Praha ŠZP Lány na pronájem pozemků na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
60 měsíců.
Hlasování: pro: 7 proti: 4 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/14
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K bodu 15 - SCHVÁLENÍ ZŘÍZENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE LÁNY-příloha č.3
V souladu s § 21 odst. 2 písm.a) zákona č. 118/2011 Sb. seznamuje starosta obce
Karel Sklenička, že zřídil Krizový štáb obce Lány jako poradní orgán starosty obce za
účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení Krizového štábu obce zřízeného
v souladu s § 21 odst.2 písm.a) zákona č.118/2011 Sb.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/15

K bodu 16 – SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DARU PRO MŠ LÁNY
Předsedající Karel Sklenička předkládá zastupitelům žádost ředitelky MŠ Lány
Miluše Vaněčkové o souhlas s přijetím:
• peněžního daru – ve výši 8.388,-Kč od spolku Naše Lány – účelové určení
daru: rozšíření knižního fondu školní knihovny a nákup pomůcek do přírodovědné
učebny MŠ Lány.
Výzva k diskuzi.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pro MŠ Lány:
• peněžního daru – ve výši 8.388,-Kč od spolku Naše Lány – účelové určení
daru: rozšíření knižního fondu školní knihovny a nákup pomůcek do přírodovědné
učebny MŠ Lány.

Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/16

K bodu 17 – SCHVÁLENÍ FINANČNÍ PODPORY PROJEKTU „Vzdělávací víkend
a porovnání schopností v ŠZS“
Přesedající Karel Sklenička seznamuje zastupitelstvo se žádostí ředitelky ZŠ
Mgr.Ivety Vrabcové o vydání písemného stanoviska pro Česko-německý fond
budoucnosti a o finanční podpoře projektu„Vzdělávací víkend a porovnání schopností
v ŠZS“(Školní zdravotní služby). Finanční spoluúčast obce na této akci činí 470 EUR.
Celkové náklady projektu jsou vyčíslené na 2.342 EUR, příspěvek německé strany
činí 772 EUR a příspěvek fondu je 1.100 EUR.
Setkání členů ŠZS Lány a Beierfeld se uskuteční 15. – 17.května 2015 v Lánech.
Diskuze:
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání písemného stanoviska pro Česko-německý
fond budoucnosti o finanční podpoře projektu č.6_14_4540 „Vzdělávací víkend a
porovnání schopností v ŠZS“. Finanční podpora projektu činí 470 EUR.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/17

K bodu 18 – DISKUZE
Jiří Luska:
Informuje o úklidu obce, který provedou sportovní a zájmové spolky v sobotu 18.
dubna.
Komise zeleně provedla spolu s odbornou firmou kontrolu všech stromů v majetku
obce. V současné době nemá obec žádný strom v havarijním stavu. Úpravy a
prořezy budou nutné. Odborný posudek bude doložen.
Karel Sklenička: obec získala 30tis.Kč v soutěži „Vesnice roku“. Finanční prostředky
budou použity na výsadbu nových stromů. 2 stromy (lípy) na dětském hřišti, 7 stromů
na východní straně za hřbitovní zdí.
Karel Pleiner: v ul.Lesní spadl v minulém týdnu strom. Byla provedena kontrola
stromů v obecním lese?
Starosta: kontrolu provedli pracovníci úřadu a lesní hospodář. Další 4 stromy
byly pokáceny. Dřevo bylo darováno TK Lány na provoz sauny.
Jana Drastilová: navrhuje zrušit průchod mezi záhony od Narpy směrem k ulici Na
Ohradech. Spojit záhony nebo přesunout stojan na kola. Přes vzrostlou zeleň není
vidět vybíhající děti.
Ing. Oldřich Polášek: může obec vyčlenit pozemek kam by mohli občané vysazovat
stromy? Např. pozemky pod obchvatem.
Starosta: pozemky nejsou převedeny do majetku obce.
Jiří Luska: volná výsadba stromů není povolena.
Roman Havelka:
Informuje o pořádání Čarodějnic na modelářském letišti (30.4.)
Probíhá příprava sochařského symposia (kámen+ dřevo, kov)
Vznáší dotaz na polorozbořený dům v ul.Berounská. Podle nového občanského
zákoníku takto neudržované nemovitosti přecházení po 10ti letech do majetku obce.
JUDr.Kosár: 10ti letá doba se počítá od účinnosti nového OZ.
Přemysl Vlček: vznáší dotaz k vybudování chodníku v Křivoklátské ulici směrem
k fotbalovému hřišti. Situace v dopravě se stává neúnosnou. Bezpečnost dětí je
ohrožena.
JUDr.Kosár: na pozemcích určených k vybudování chodníku jsou majetkové
problémy. Pozemky v majetku pana Kuckira jsou dotčeny exekucí. Probíhá jednání
s insolvenčním správcem. Obec má vybudování chodníku jako prioritu.
Jiří Luska: navrhuje požádat dopravní polici o odborný posudek.
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Roman Havelka: navrhuje vznést dotaz na KÚ Středočeského kraje zda by
bylo možné provést dopravní omezení na krajské komunikaci na náklady obce.
Karel Pleiner: dopravní omezení např.v podobě zúžení vozovky navrhuje
projednat s Dopravní policií ČR a stanovisko zaslat na KÚ Stř.kraje

Karel Sklenička: probíhají opakovaná jednání se Správou a údržbou silnic a
Středočeským krajem o převodu předmětné komunikace do majetku obce, aby došlo
k vyřešení dopravní situace v daném úseku Křivoklátské komunikace. O dalším
jednání bude veřejnost informována.
Ing. Emil Buřič: navrhuje v insolvenčním řízení jednat o možnosti vybudování
provizorního chodníku.
Starosta: pozemky v insolvečním zřízení se nesmí zatížit žádnou stavbou ani
provizorní.
Přemysl Vlček: návrh pana Havelky vidí jako nejlepší. Vznést konkrétní dotaz
na KÚ Stř.kraje o možnosti vybudování dopravního omezení na krajské komunikaci
na náklady obce.
Karel Sklenička: připraví a odešle dopis na majitele komunikace Správu a údržbu
silnic Středočeského kraje s žádostí o spolupráci na technickém řešení zvýšení
bezpečnosti komunikace II/236 v konci ulice Křivoklátská do doby, než bude možno
realizovat konečné opatření – vybudování chodníku.

Do diskuze se již nikdo nepřihlásil. Předsedající starosta obce Karel Sklenička
veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 20.00 hodin ukončil.
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3/2015/1

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY
ze dne 13. dubna 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Janu Drastilovou a
Alenu Hlavsovou, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.

3/2015/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

3/2015/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného
zasedání ZO ze dne 23.2.2015.

3/2015/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 2/2015 z veřejného
zasedání ze dne 23.2.2015.

3/2015/5

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu č.IV-126003596/3 na zřízení věcného břemene-služebnosti pro spol. ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín na pozemku par.č. 146/1 v k.ú. Lány, na uložení
kabelového vedení NN a kabelové skříně, ulice Školní, Lány.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

3/2015/6

Zastupitelstvo obce schvaluje dle ustanovení § 84 odst.2 b) zákona o
obcích účetní závěrku roku 2014 včetně výsledku hospodaření za rok
2014.

3/2015/7

Zastupitelstvo obce po projednání závěrečného účtu schvaluje
celoroční hospodaření za rok 2014 bez výhrad.

3/2015/8

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2015 dle
předloženého návrhu.

3/2015/9

Zastupitelstvo obce schvaluje výši přidělených finančních příspěvků na
činnost sportovních a zájmových spolků z rozpočtu obce na rok 2015
dle přílohy č.2.

3/2015/10

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje podání žádosti o
dotaci na projekt „Oprava místní komunikace ulice Školní – východ“
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných
nákladů projektu.

3/2015/11

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje podání žádosti o
dotaci na akci „Nákup techniky – zvýšení akceschopnosti jednotky
SDH“ z programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů projektu.
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3/2015/12

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje podání žádosti na
akci „Rocková Nakopanina 2015“ z Programu 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy
památek a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů projektu.

3/2015/13

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s novelou Nařízení vlády č.
37/2003 navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
s platností od 1.5.2015 takto:
Předseda komise či výboru 1.345,-Kč, neuvolněný místostarosta
14.100,-Kč/měs.

3/2015/14

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje variantu návrhu uzavření pachtovní
smlouvy se ČZU Praha ŠZP Lány na pronájem pozemků na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 60 měsíců.

3/2015/15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení Krizového štábu obce
zřízeného v souladu s § 21 odst.2 písm.a) zákona č.118/2011 Sb.

3/2015/16

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pro MŠ Lány:
• peněžního daru – ve výši 8.388,-Kč od spolku Naše Lány – účelové
určení daru: rozšíření knižního fondu školní knihovny a nákup pomůcek
do přírodovědné učebny MŠ Lány.

3/2015/17

Zastupitelstvo obce schvaluje vydání písemného stanoviska pro Českoněmecký fond budoucnosti o finanční podpoře projektu č.6_14_4540
„Vzdělávací víkend a porovnání schopností v ŠZS“. Finanční podpora
projektu činí 470 EUR.

Jana Drastilová, v.r.
ověřovatel
Alena Hlavsová, v.r.
ověřovatel
Karel Sklenička, v.r.
starosta
JUDr. Ernest Kosár, v.r.
místostarosta
zapsala: Dana Hnízdilová
Zápis vyhotoven dne: 14.4.2015
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