Zápis č. 4/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
12.5.2015
Místo konání:
Obecní úřad Lány, čp.9
Jednání probíhalo od - do:
17:00 – 17.30 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:

10 přítomných
1 omluveni (Jiří Luska)
0
2

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 3/2015 ze dne 13.4.2015
4. Kontrola zápisu č.3/2015 ze dne 13.4.2015
5. Schválení přijetí dotace z OPŽP na akci „Zateplení budovy DPS Lány“
6. Diskuze
K bodu 1 – ZAHÁJENÍ, URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu pana Romana Havelku a pana Ing.Vlastimila Hořejšího.
Zapisovatelkou určuje Danu Hnízdilovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Romana Havelku a Ing.Vlastimila
Hořejšího, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2015/1 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: 10
proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2015/2
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K bodu 3 – KONTROLA USNESENÍ č. 3/2015 ze dne 13.4.2015
Místostarostka obce Ing.Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č.3/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce a konstatuje, že usnesení byla splněna.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO ze
dne 13.4.2015.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2015/3

K bodu 4 – KONTROLA ZÁPISU
Starosta obce Karel Sklenička konstatuje, že ověřovatelé Jana Drastilová a Alena
Hlavsová 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. 3/2015 z veřejného zasedání ze dne
13.4.2015.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2015/4

K bodu 5 – SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DOTACE Z OPŽP NA AKCI „SNÍŽENÍ
ENERGEICKÉ NÁROČNOSTI DPS LÁNY“
Předsedající Karel Sklenička seznamuje zastupitele se Smlouvou o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Lány“.
Dotace ve výši 123.354,-Kč představuje 5% celkových způsobilých výdajů, které činí
2.467.090Kč a dále poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti EU ve výši 2.097.026,-Kč
což činí 85% z uznatelných nákladů akce.
Výzva k diskuzi:
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Snížení energetické
náročnosti DPS Lány“ ve výši 123.354,-Kč.
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Fondu soudržnosti EU ve výši
2.097.026,-Kč což činí 85% z uznatelných nákladů na akci „Snížení energetické
náročnosti DPS Lány“
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III.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi Smlouvu č. 14209413 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR podepsat.
Hlasování: pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2015/5

K bodu 18 – DISKUZE
Karel Sklenička: předkládá zastupitelům žádost ředitelky ZŠ Lány o souhlas
s přijetím věcného daru – 5 ks softschellových vest s potiskem pro potřeby Školní
zdravotní služby v hodnotě 5.232,-Kč od společnosti Hůla-medik s.r.o., Rakovník,
Luženská 2239.
Výzva k diskuzi – nikdo se nepřihlásil.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí věcného daru – 5 ks softschellových vest
s potiskem pro potřeby Školní zdravotní služby v hodnotě 5.232,-Kč od společnosti
Hůla-medik s.r.o., Rakovník, Luženská 2239.
Hlasování: pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2015/6

Do diskuze se již nikdo nepřihlásil. Předsedající starosta obce Karel Sklenička
veřejné zasedání zastupitelstva obce v 17.30 hodin ukončil.

-
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY
ze dne 12. května 2015
4/2015/1

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Romana Havelku a
Ing. Vlastimila Hořejšího, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.

4/2015/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

4/2015/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného
zasedání ZO ze dne 13.4.2015.

4/2015/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 3/2015 z veřejného
zasedání ze dne 13.4.2015.

4/2015/5

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Lány“ ve výši
123.354,-Kč.
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Fondu soudržnosti EU ve
výši 2.097.026,-Kč což činí 85% z uznatelných nákladů na akci „Snížení
energetické náročnosti DPS Lány“.
III.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi Smlouvu č. 14209413 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsat.

4/2015/6

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí věcného daru – 5 ks
softschellových vest s potiskem pro potřeby Školní zdravotní služby
v hodnotě 5.232,-Kč od společnosti Hůla-medik s.r.o., Rakovník,
Luženská 2239.

Roman Havelka, ověřovatel ………………………………………………
Ing.Vlastimil Hořejší, ověřovatel …………………………………………
Karel Sklenička, starosta ……………………………….….……………..
JUDr. Ernest Kosár, místostarosta ……………………….……………..

zapsala: Dana Hnízdilová
Zápis vyhotoven dne: 12.5.2015
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