Zápis č. 5/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
15.6.2015
Místo konání:
Muzeum TGM Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 – 19.40 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:

9 přítomných
2 omluveni (Jiří Luska, Roman Havelka)
Hosté:
0
Občanů:
12
Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 4/2015 ze dne 12.5.2015
4. Kontrola zápisu č.4/2015 ze dne 12.5.2015
5. Zpráva starosty o činnosti ZO
6. Směna pozemku par.č. 795/5 v k.ú. Lány
7. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníku ulice
Čs.armády“
8. Rozpočtová změna č.3/2015
9. Schválení přijetí daru pro MŠ Lány
10. schválení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve š.r. 2015/16
11. Schválení výjimky z počtu dětí v MŠ Lány na š.r.2015/16
12. Žádost ZKO Lány o poskytnutí příspěvku
13. 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 Ing.Oldřicha Poláška a Karla
Pleinera, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/2015/1 bylo schváleno
K bodu 2 – SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starosta obce navrhuje program dnešního jednání a žádá zastupitele o další návrhy
a doplnění programu.
-1-

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro: 9
proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2015/2
K bodu 3 – KONTROLA USNESENÍ č. 4/2015 ze dne 12.5.2015
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č.4/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce a konstatuje, že všechna usnesení byla
splněna.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO ze
dne 12.5.2015.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2015/3
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. 4/2015 z veřejného zasedání ze dne
12.5.2015.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2015/4
K bodu 5 – ZPRÁVA STAROSTY O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta obce Karel Sklenička předkládá
zastupitelstva obce za období 3-5/2015.

zastupitelům

zprávu

o

činnosti

Výzva k diskuzi a doplnění.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty o činnosti zastupitelstva
obce za období 3-5/2015.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2015/5
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K bodu 6 – SMĚNA POZEMKU par.č. 795/5 v k.ú. LÁNY
Místostarosta JUDr. Kosár informuje zastupitele o zveřejněném záměru obce směnit
nemovitost – pozemek par.č. 795/5 v k.ú. Lány o výměře 101 m2, který bude oddělen
z pozemku par. č. 795/1 v k.ú. Lány za pozemek par. č. 78/2 v k.ú. Lány o výměře 57
m2 druh pozemku ostatní komunikace ve vlastnictví manželů D. bytem Lány. Směna
pozemků bude provedena bez doplatku s tím, že manželé D. zajistí vyhotovení
geometrického plánu, náklady na vyhotovení smlouvy směnné a poplatek za vklad
do Katastru nemovitostí.
Předsedající vyzval k diskuzi a připomíná, že se jedná o nápravu chyby vzniklé
v r.2001, kdy manželé D. žádali obec Lány o prodej pozemku navazující na RD ,
který užívají. Omylem jim byl prodán pozemek par. 78/2 v k.ú. Lány, který je součástí
místní komunikace (příkop). Pozemek, který požaduje odkoupit pan D. je část
pozemku par. č. 795/1 v k.ú. Lány.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstva obce schvaluje směnu pozemků par. 78/2 o výměře 57 m2 a části
odděleného pozemku par. č. 795/5 o výměře 101 m2, oba v k.ú. Lány.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2015/6

K bodu 7 – SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA AKCI
„REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI ČS.ARMÁDY“, LÁNY
Předsedající Karel Sklenička informuje o průběhu výběrového řízení a výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Rekonstrukce chodníku v ulici Čs.armády, Lány“.
Předloženy byly celkem 4 nabídky a výběrová komise navrhuje uzavřít smlouvu na
zhotovení díla s firmou Klika&Dvořák, s.r.o. Kladno, která učinila nejnižší nabídku a
splnila všechny podmínky zadávacího řízení.
Výzva k diskuzi
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce chodníku v ulici Čs.armády, Lány“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s firmou Klika&Dvořák,
s.r.o.Kladno.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2015/7
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K bodu 8 - ROZPOČTOVÁ ZMĚNA č.3/2015
Předseda finančního výboru Ing.Hořejší předkládá zastupitelům rozpočtovou změnu
č.3 /2015 – viz příloha č. 1
Výzva k doplnění a dotazům.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2015 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2015/8
K bodu 9 – 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 2 383,-Kč od spolku Obec Baráčnická Lány – účelové
určení daru je nákup sportovních potřeb.
Výzva k diskuzi.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí peněžního daru pro MŠ Lány ve výši 2 383,-Kč
od spolku Obec Baráčnická Lány. Účelové určení daru je nákup sportovních potřeb.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.5/2015/9
K bodu 10 – SCHVÁLENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE
ŠKOLNÍM ROCE 2015/16
Členka zastupitelstva Jana Drastilová předkládá zastupitelům oznámení ředitelky MŠ
Lány o úplatě za předškolní vzdělávání na školní rok 2015/2016. Návrh činí 500,-Kč,
nedochází tedy ke zvýšení. Školné nepřesáhne 50% skutečných průměrných
měsíčních nákladů na jednoho žáka.
Výzva k diskuzi:
Miluše Vaněčková: KÚ Středočeského kraje doporučuje vybírat školné v plné výši i
za prázdninový provoz. V současné době je prázdninová úplata dle skutečného
využití MŠ.
Starosta: pokud neumožníme docházku do MŠ během celých prázdnin, což není
technicky možné (malování, opravy, úklid), nemůžeme požadovat školné v plné výši.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výší úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok
2015/2016 a to ve výši 500,-Kč/měs./žák.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.5/2015/10
-
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K bodu 11 – VÝJIMKA V POČTU DĚTÍ NA TŘÍDU V MŠ
Předsedající Karel Sklenička seznamuje zastupitele se žádostí ředitelky MŠ Lány
Miluše Vaněčkové o schválení výjimky z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Lány na
školní rok 2015/16 a to maximálně 28 dětí. Celkový počet dětí v MŠ 100 nebude
překročen.
Výzva k připomínkám a diskuzi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské
škole Lány pro školní rok 2015/16 v počtu max. 28 dětí.

Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.5/2015/11

K bodu 12 – SCHVÁLENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÉ
ORGANIZACI LÁNY
Místostarostka Ing.Ivana Píšová předkládá zastupitelům žádost Základní kynologické
organizace Lány o příspěvek z Programu na podporu činnosti organizací a
zájmových spolků v obci Lány. Výše požadovaného příspěvku činí 8 000,-Kč což je
pronájem pozemku na nově vybudované cvičiště.
Výzva k diskuzi:
Jana Drastilová: náklady na pronájem jsou skutečně 8 000,-Kč.
Starosta: náklady jsou vyšší.
JUDr.Ernest Kosár: doporučuje příspěvek schválit. Stěhování do nových prostor
kynologického cvičiště proběhlo na náklady organizace.
Ing.Vlastimil Hořejší: žádá o důrazné upozornění na dodržení termínu pro podání
žádosti o příspěvek.
Starosta: k pozdnímu podání žádosti došlo také z důvodu výměny vedení, nicméně
budou upozorněni.
Karel Pleiner: doporučuje příspěvek schválit. Kynologická organizace v minulých
letech o příspěvek nežádala.
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 8 000,-Kč na
činnost Základní kynologické organizace Lány z Programu na podporu činnosti
organizací a zájmových spolků v r. 2015.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce smlouvu o příspěvku podepsat.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.5/2015/12
-
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K bodu 13 – DISKUZE
Karel Sklenička: informuje o prázdninovém provozu MŠ Lány.
MŠ Lány je otevřena:
1.7. – 10.7.2015 a 17.8. – 21.8.2015
MŠ Lány je uzavřena:
11.7.- 16.8.2015 a 24.8. – 31.8.2015
Po dobu řádné dovolené od 1.7. do 17.8.2015 zastupuje ředitelku školy zástupkyně
ředitelky Jana Slavíková.
Karel Pleiner: žádá starostu o informaci jak se naplňuje obecní rozpočet v příjmové
části.
Starosta: finanční propad je v položce příjmu z DPH, kde je plnění ke konci května
cca o 8% nižší. Na jednání sněmu Svazu měst a obcí bylo přislíbeno ministrem
financí postupné dorovnání obecních rozpočtů.
Karel Pleiner: vznáší dotaz na postup prací při rekonstrukci chodníku v ul.Čs.armády.
Starosta: v ul. Čs.armády jsou značné výškové rozdíly. Proto ve spolupráci
s projektantem k došlo k akceptaci návrhu vybudovat chodník v levé části ulice
směrem od ul.Školní v celé délce. Na pravé straně bude chodník vybudován pouze
v části této ulice, aby byly výškově zachovány vjezdy na pozemky jednotlivých
rodinných domů.
JUDr. Ernest Kosár: informuje o doručené petici 52 občanů proti vybudování nového
stanoviště kontejnerů na separovaný odpad v ul. Nová. Občané v petici argumentují
hlukem, nepořádkem a zápachem. Navrhují umístit kontejnery mimo zástavu na okraj
obce.
Starosta: petici podepsali i občané, kteří mají bydliště cca ½ km od plánovaného
stanoviště kontejnerů. V současné době byla dokončena úprava třetího sběrného
místa separovaného odpadu tak, aby nerušilo nejbližší okolí. Kontejnerové místa jsou
pravidelně vyvážena a uklízena.
Karel Pleiner: umístění kontejneru mimo obec s argumentací, že starší občané se
rádi projdou je arogantní postoj vůči seniorům. Uznává, že odkládání skla působí
hluk, ale vše záleží na ohleduplnosti občanů. Stejně tak odložené plasty nezapáchají
pokud se vypláchnou a sešlápnou.
Ing.Oldřich Polášek: navrhuje opakovaně apelovat na občany, osvěta je stále
důležitá.
Ing.Emil Buřič: kontejnerové stanoviště u rybníka stejně jako parkování kamionu na
parkovišti u rybníka je vzhledem k těsné blízkosti středu obce nevhodné. Kontejner
na papír bývá velmi často plný.
Navrhuje vyvolat jednání např. se zemědělským podnikem v Lánech ve věci
pronájmu či koupě prostoru na přemístění sběrného dvora vč. umístění dalšího
kontejnerového stání na separovaný odpad. Tím by se zlepšily prostory i příjezd ke
sběrnému dvoru. Nabídnout společný projekt s možností využití dotačního titulu.
Starosta: obec vedla jednání s ČZU i s LS Lány ve věci odkoupení nebo pronájmu
pozemku na přemístění sběrného dvora, avšak neúspěšně.

-
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Petra Lipská: děkuje za posekání prostoru po bývalém kynologickém cvičišti
v ul.Lesní. Neuvažuje obec o umístění laviček, odpadkového koše a příp.
pingpongového stolu.
Starosta: zastupitelstvo další dětské hřiště nepodpoří. Prostor bude nadále udržován,
lavička a odpadkový koš bude osazen a zastupitelstvo očekává návrhy na využití od
občanů.
Ing. Emil Buřič: zve občany na 2. Sportovní den s SK Lány, který se koná v sobotu
20.6. od 11.00 hodin na fotbalovém stadionu v Lánech. V neděli 21.6. od 9.00 hodin
se koná stejném místě Bleší trh.
Přemysl Vlček: upozorňuje na častý nepořádek okolo kontejnerů na separovaný
odpad. Navrhuje častější úklid a zvýšení četnosti odvozu kontejneru na papír. Dnes
se mu podařilo odložit papír až na třetím místě.
Starosta: kontejnerová stání jsou uklízena každý pátek. Obec zjistí finanční náklady
na zvýšení četnosti svozu papíru.
Do diskuse se již nikdo nepřihlásil. Předsedající starosta Karel Sklenička dnešní
veřejné zasedání zastupitelstva obce v 19.40 hodin ukončil.

SOUHR PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY
ze dne 15.6.2015

5/2015/1

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

5/2015/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

5/2015/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného
zasedání ZO ze dne 12.5.2015.

5/2015/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 4/2015 z veřejného
zasedání ze dne 12.5.2015.

5/2015/5

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty o činnosti
zastupitelstva obce za období 3-5/2015.

5/2015/6

Zastupitelstva obce schvaluje směnu pozemků par. 78/2 o výměře 57
m2 a části odděleného pozemku par. č. 795/5 o výměře 101 m2, oba
v k.ú. Lány.

-
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5/2015/7

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci „Rekonstrukce chodníku v ulici Čs.armády, Lány“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s firmou
Klika&Dvořák, s.r.o.Kladno.

5/2015/8

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2015 dle
předloženého návrhu.

5/2015/9

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí peněžního daru pro MŠ Lány ve
výši 2 383,-Kč od spolku Obec Baráčnická Lány. Účelové určení daru je
nákup sportovních potřeb.

5/2015/10

Zastupitelstvo obce souhlasí s výší úplaty za předškolní vzdělávání pro
školní rok 2015/2016 a to ve výši 500,-Kč/měs./žák.

5/2015/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí na
třídu v Mateřské škole Lány pro školní rok 2015/16 v počtu max. 28
dětí.

5/2015/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši
8 000,-Kč na činnost Základní kynologické organizace Lány z Programu
na podporu činnosti organizací a zájmových spolků v r. 2015.

Ing. Oldřich Polášek, ověřovatel ……………………………………

Karel Pleiner, ověřovatel ……………………………………………

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

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

Zapsala: Dana Hnízdilová
Zápis vyhotoven dne: 17.6.2015
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