Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
31.8.2015
Místo konání:
Salonek Hospody NARPA, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 – 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:

10 přítomných
1 omluveni (Jiří Luska)
Hosté:
0
Občanů:
6
Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 5/2015 ze dne 15.6.2015
4. Kontrola zápisu č.5/2015 ze dne 15.6.2015
5. Zpráva starosty o činnosti ZO
6. Schválení Pasportu místních komunikací v obci Lány veřejnou vyhláškou
7. Rozpočtová změna č.4/2015
8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti
na poz. par.č. 185/176 v k.ú. Lány, ul.Polní
9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti
na poz. par.č. 185/14, 185/19 v k.ú. Lány
10. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na poz. par.č.
164/35 v k.ú. Lány, křižovatka ulic Školní a Čs.armády
11. Schválení přijetí darů pro ZŠ Lány
12. Schválení záměru přemístění sběrného dvora a nájemní smlouvy s ČZU-ŠZP
Lány
13. Schválení plánovací smlouvy na výstavbu RD
14. Schválení upraveného plánu společných zařízení v rámci komplexních
pozemkových úprav v k.ú.Vašírov
15. 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Janu Drastilovou a Alenu
Hlavsovou, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2015/1 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 usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/2
K bodu 3 – KONTROLA USNESENÍ č. 5/2015 ze dne 15.6.2015
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č.5/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce a konstatuje, že všechna usnesení byla
splněna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO ze
dne 15.6.2015.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/3
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 usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 5/2015 z veřejného zasedání ze dne
15.6.2015.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/4
K bodu 5 – ZPRÁVA STAROSTY O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům zprávu o činnosti
zastupitelstva obce za období 6-8/2015.
Výzva k diskuzi a doplnění.
Roman Havelka: doplnil zprávu starosty o plánovaném sochařském symposiu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty o činnosti zastupitelstva
obce za období 6-8/2015.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/5
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K bodu 6 – SHVÁLENÍ PASPORTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VEŘEJNOU
VYHLÁŠKOU
Místostarosta JUDr.Kosár předkládá zastupitelům ke schválení Pasport místních
komunikací obce Lány zpracovaný podle zákona č. 13/1997 Sb. a v souladu
s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, kterou je
obec povinna vést, jako jejich správce.
Výzva k diskuzi.
Roman Havelka: bude schvalovaný dokument zveřejněn?
Starosta: ano, na webu obce Lány vč. všech příloh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstva obce schvaluje zařazení pozemních komunikací uvedených ve veřejné
vyhlášce do kategorie místních komunikací, takto budou zapsány v Pasportu
místních komunikací obce Lány.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/6

K bodu 7 – ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 4/2015
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší
předkládá zastupitelům
rozpočtovou změnu č.4 /2015 – viz příloha č. 1. Dále informuje o žádosti ředitelky ZŠ
Lány Mgr.Vrabcové o mimořádné navýšení rozpočtu základní školy o 99.404,-Kč za
účelem pořízení myčky nádobí do školní jídelny.
Stávající myčka (1997) se často opravuje, náhradní díly jsou těžko dosažitelné,
kapacitně nevyhovuje počtu strávníků.
Výzva k doplnění a dotazům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2015 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/7

K bodu 8 – SCHVÁLENÍ SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O
VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI NA POZEMKU par.č. 185/176 v k.ú. LÁNY,
ul. POLNÍ
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitelstvo se smlouvou o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín na pozemku par.č. 185/176 v k.ú. Lány a uložení kabelového
vedení NN, ulice Polní Lány.
Vyzývá zastupitele k diskuzi.
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Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
č.IV-12-6018875/VB/1 o zřízení věcného břemene-služebnosti pro spol. ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín na pozemku par.č. 185/176 v k.ú. Lány, na uložení kabelového
vedení NN v délce 10 m, ulice Polní, Lány.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.6/2015/8

K bodu 9 – SCHVÁLENÍ SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O
VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI NA POZEMKU par.č. 185/14 a 185/19
v k.ú. LÁNY, PRO 36RD
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitelstvo se smlouvou o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín na pozemku par.č. 185/14 a 185/19 v k.ú. Lány, na uložení
kabelového vedení NN pro 36 RD.
Vyzývá zastupitele k diskuzi.
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
č.IV-12-6018853/VB/2 o zřízení věcného břemene-služebnosti pro spol. ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín na pozemku par.č. 185/14 a 185/19 v k.ú. Lány, na uložení
kabelového vedení NN v délce 27 m pro 36RD.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.6/2015/9

K bodu 10 – SCHVÁLENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ
SLUŽEBNOSTI
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitelstvo se smlouvou o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura,
a.s. Praha 3 na pozemku par.č. 164/35 v k.ú. Lány na uložení podzemního vedení
veřejné komunikační sítě optického kabelu v délce15 m.
Vyzývá zastupitele k diskuzi.
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Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě č.11010054046,PVDSL5C_E04OK o zřízení služebnosti pro spol. Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s. Praha 3 na pozemku par.č. 164/35 v k.ú. Lány, na uložení
podzemního vedení veřejné komunikační sítě optického kabelu v délce15 m.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.6/2015/10

K bodu 11 – SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DARŮ PRO ZŠ LÁNY
Karel Sklenička předkládá zastupitelům žádost ředitelky ZŠ Lány Mgr. Ivety
Vrabcové o souhlas s přijetím:
•

•

věcného daru – 2 ks florbalových hokejek, 10 ks čepelí k florbalovým
hokejkám, sady míčků pro florbal a stolní tenis v celkové hodnotě 3.000,-Kč od
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy, se sídlem Lány čp.93 – účelové určení
daru: sportovní potřeby.
peněžního daru v hodnotě 90.000,-Kč od Sdružení rodičů, přátel a dětí školy,
se sídlem Lány čp.93 – účelové určení daru: učebnice, pracovní sešity, učební
pomůcky, výpočetní a interaktivní technika.

Výzva k diskuzi.
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí věcného daru pro ZŠ Lány:
2 ks florbalových hokejek, 10 ks čepelí k florbalovým hokejkám, sady míčků pro
florbal a stolní tenis v celkové hodnotě 3.000,-Kč od Sdružení rodičů, přátel a dětí
školy, se sídlem Lány čp.93 – účelové určení daru: sportovní potřeby
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí peněžního daru v hodnotě 90.000,-Kč od
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy, se sídlem Lány čp.93 – účelové určení daru:
učebnice, pracovní sešity, učební pomůcky, výpočetní a interaktivní technika.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/11

K bodu 12 – SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU PŘEMÍSTĚNÍ SBĚRNÉHO DVORA A
NÁJEMNÍ SMLOUVY S ČZU-ŠZP LÁNY
Předsedající Karel Sklenička informuje zastupitele o jednání s ředitelstvím ŠZP Lány
ve věci dlouhodobého pronájmu části pozemku par. č.153/1 v k.ú. Lány o rozloze cca
700 m2 na zřízení nových prostor sběrného dvora. Navržená doba pronájmu je 30
let, Částka za pronájem 10.000,-Kč/rok. Platbu požaduje ŠZP Lány předem na celou
dobu pronájmu.
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Diskuze:
Roman Havelka: jaký je další plán na využití prostor ve stávajícím sběrném dvoře?
Starosta: zatím se o využití nejednalo.
Ing.Vlastimil Hořejší: jednorázovou platbu ve výši 300tis.Kč nevidí jako problém.
Ing.Emil Buřič:uvažuje zastupitelstvo o rozšíření otevírací doby sběrného dvora.
Starosta: tuto otázku zastupitelstvo ještě neřešilo. Vzhledem ke značnému využívání
zejména v sobotním provozu, zváží zastupitelstvo změnu provozní doby.
Ing.Emil Buřič: bude řešit nově získaný prostor na sběrný dvůr uložení bioodpadu pro
vlastní potřebu obce. Kdy se odpad odkládá do kompostárny a následně obec získá
kvalitní zeminu, kterou může nabídnout občanům.
Starosta: v této chvíli bude sběrný dvůr fungovat ve stejném rozsahu jako dosud ve
spolupráci s AVE Kladno. Zastupitelstvo se zaměří na získání grantu na zřízení a
provozování sběrného dvora a pak lze uvažovat o variantě kompostárny.
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý pronájem části pozemku par. č. 153/1
v k.ú. Lány o rozloze cca 700 m2 na dobu 30 let za cenu 10.000,-Kč/rok.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/12
K bodu 13 – SCHVÁLENÍ PLÁNOVACÍ SMLOUVY NA VÝSTAVBU RODINNÝCH
DOMŮ
Místostarosta JUDr.Kosár předkládá zastupitelům Plánovací smlouvu s investorem
Dražební společnost s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1337/109. Předmětem
této smlouvy je vybudování veškeré infrastruktury na akci výstavba 36 rodinných
domů a inženýrských sítí tj. komunikace s jednostranným chodníkem, splaškové
kanalizace, dešťové kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, vedení NN
na pozemcích par.č. 185/14 a 185/19 v k.ú. Lány. Plánovací smlouvou se investor
zavazuje, že po dokončení výstavby akce daruje obci části nové infrastruktury, a to:
nové komunikace (vozovka, chodníky, zelené pasy), veřejné osvětlení, místní rozhlas
a to nejpozději do 6 měsíců ode dne jejich kolaudace vč. veškeré dokumentace a
geodetického zaměření.
Výzva k diskuzi.
Starosta: původní záměr investora byla výstavba 64 pouze řadových domů a na
základě nesouhlasu obce byl záměr přepracován na 12 samostatných RD a 6 sekcí
řadových domů po 4RD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Plánovací smlouvu s Dražební
společností s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1337/109 k pozemkům par.č.
185/14 a 185/19 v k.ú. Lány.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/13
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K bodu 14 – SCHVÁLENÍ UPRAVENÉHO PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ
V RÁMCI KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV V k.ú. VAŠÍROV
Starosta obce informuje o provedení komplexních pozemkových úpravv k,ú.Vašírov.
Byla předložena aktualizace plánu společných zařízení. Z důvodu zpřístupnění
pozemků byly navrženy v rámci projektu KoPÚ nové cesty a hospodářské sjezdy.
Jako priority v tomto k.ú. byly sborem zástupců navrženy tyto cesty: C22 – polní
cesta od kruhového objezdu u Vašírova směrem k lokalitě Starý zámek, C24 – krátká
cesta vedoucí ze silnice III/23623 směrem k přilehlým polím a dětskému hřišti, C37 –
polní cesta podél modelářského letiště.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení v k.ú.Vašírov
v rámci komplexních pozemkových úprav Vašírov.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/14
K bodu 15 – DISKUZE
JUDr.Ernest Kosár: informuje zastupitele o návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti na pozemku par. č 792/5 a 792/1 v k.ú. Lány – vybudování
vodovodní přípojky budoucími oprávněnými, Ing. LS a Mgr. IS oba bytem v Lánech.
Jedná se o vybudování nové vodovodní přípojky pro dům čp…… v ul. Křivoklátská,
která se souhlasem Středočeských vodáren Kladno bude napojena na přípojku
hasičské zbrojnice.
Výzva k diskuzi:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na pozemcích par.č. 792/5 a 792/1 v k.ú. Lány – vybudování vodovodní
přípojky pro rodinný dům čp. ….. manželů Ing. LS a Mgr. IS.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/15
Ing.Emil Buřič: jak postupuje jednání ve věci vybudování chodníku v části
ul.Křivoklátské.
Starosta:odbor dopravy MM Kladna zaslal vyjádření na náš dotaz ve věci vybudování
chodníku pro pěší v tělese komunikace s upozorněním, že v původním řešení byly
součástí komunikace odvodňovací strouhy a při stavbě chodníku na těchto
pozemcích bude nutné řešit odvodnění silničního tělesa.
Karel Pleiner: navrhuje provést geometrické zaměření části krajské komunikace, kde
by bylo možné chodník vybudovat.
Roman Havelka: geometrický plán by nechal vyhotovit až po jednání s odborem
dopravy, kdy obec potřebuje kladné stanovisko k možnému vybudování chodníku.
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Starosta: k tělesu komunikace patří i odtoková strouha, ve které je položena
kanalizace, kterou vybudovala firma SENEKA s.r.o.. V případě budování chodníku
není možné nad kanalizací firmy SENEKA vybudovat další odvodňovací kanalizaci ,
ale bude nutné zaústit odvodnění do kanalizace firmy SENEKA, která požaduje
připojovací poplatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi JUDr.Kosárovi vyvolat jednání
s patřičnými orgány ohledně jejich stanovisek ve věci vybudování chodníku podél
silnice II/236 v km 1,55 – 1,71 (ul.Křivoklátská).
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2015/16
Ing.Emil Buřič: navrhuje umístit v jednosměrné ulici Na Ohradech dopravní značku
„Pozor cyklista v protisměru“.
Starosta: zastupitelstvo zváží možnost umístění této dopravní značky.
Ing.Emil Buřič: informuje o připravovaném cyklistickém závodu do vrchu a zároveň
zve 19.9.2015 všechny občany Lán na tuto akci, která se bude konat v Berounské
ulici.
Roman Havelka: upozorňuje na velké množství prachu při konání sochařského
symposia, kdy se bude používat kámen. Navrhuje přemístit konání do prostor na kraji
obce na parkoviště ŠZP Lány, abychom obec nezatížili prašností.
Starosta: venkovní prostory parkoviště ŠZP lze použít. Vnitřní prostor ŠZP Lány nám
k dispozici není. Před budovou obecního úřadu umožníme občanům a návštěvníkům
dostupnější sledování postupu prací a vytváření nových děl. Další výhodou je
monitorování kamerovým systémem.
Vladimír Svoboda: kdy bude nový sběrný dvůr v provozu.
Starosta: předpokládá, že od listopadu letošního roku.
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 31.8.2015
6/2015/1

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Janu Drastilovou a
Alenu Hlavsovou, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.

6/2015/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

6/2015/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného
zasedání ZO ze dne 15.6.2015.
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6/2015/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 5/2015 z veřejného
zasedání ze dne 15.6.2015.

6/2015/5

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty o činnosti
zastupitelstva obce za období 6-8/2015.

6/2015/6

Zastupitelstva obce schvaluje zařazení pozemních komunikací
uvedených ve veřejné vyhlášce do kategorie místních komunikací, takto
budou zapsány v Pasportu místních komunikací obce Lány.

6/2015/7

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2015 dle
předloženého návrhu.

6//2015/8

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy č.IV-12-6018875/VB/1 o zřízení věcného břemeneslužebnosti pro spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemku par.č.
185/176 v k.ú. Lány, na uložení kabelového vedení NN v délce 10 m,
ulice Polní, Lány.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

6/2015/9

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy č.IV-12-6018853/VB/2 o zřízení věcného břemeneslužebnosti pro spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemku par.č.
185/14 a 185/19 v k.ú. Lány, na uložení kabelového vedení NN v délce
27 m pro 36RD.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

6/2015/10

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě č.11010-054046,PVDSL5C_E04OK o zřízení služebnosti pro
spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha 3 na pozemku
par.č. 164/35 v k.ú. Lány, na uložení podzemního vedení veřejné
komunikační sítě optického kabelu v délce15 m.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

6/2015/11

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí věcného daru pro ZŠ Lány:
2 ks florbalových hokejek, 10 ks čepelí k florbalovým hokejkám, sady
míčků pro florbal a stolní tenis v celkové hodnotě 3.000,-Kč od Sdružení
rodičů, přátel a dětí školy, se sídlem Lány čp.93 – účelové určení daru:
sportovní potřeby.
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II.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí peněžního daru v hodnotě 90.000,Kč od Sdružení rodičů, přátel a dětí školy, se sídlem Lány čp.93 –
účelové určení daru: učebnice, pracovní sešity, učební pomůcky,
výpočetní a interaktivní technika.
6/2015/12

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý pronájem části pozemku par.
č. 153/1 v k.ú. Lány o rozloze cca 700 m2 na dobu 30 let za cenu
10.000,-Kč/rok.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.

6/2015/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Plánovací smlouvu s
Dražební společností s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1337/109
k pozemkům par.č. 185/14 a 185/19 v k.ú. Lány.

6/2015/14

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení
v k.ú.Vašírov v rámci komplexních pozemkových úprav Vašírov.

6/2015/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích par.č. 792/5 a 792/1 v k.ú.
Lány – vybudování vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. …. manželů
Ing. LS a Mgr. IS.

6/2015/16

Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi JUDr.Kosárovi vyvolat
jednání s patřičnými orgány ohledně jejich stanovisek ve věci
vybudování chodníku podél silnice II/236 v km 1,55 – 1,71
(ul.Křivoklátská).

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: 2.9.2015
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