Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
26.10.2015
Místo konání:
Salonek Hospody NARPA, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 – 19.20 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
15

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 6/2015 ze dne 31.8.2015
4. Kontrola zápisu č.6/2015 ze dne 31.8.2015
5. Zpráva starosty o činnosti ZO
6. Rozpočtová změna č.5/2015
7. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně
8. Schválení koupě pozemku par.č. 57/11 v k.ú. Lány
9. Schválení finanční podpory projektu „Rozšíření členské základny školní
zdravotní skupiny v Lánech“
10. Schválení pravidel pro přijímání ostatních strávníků do ŠJ ZŠ Lány
11. Schválení prodeje pozemku par.č.184/18 v k.ú. Lány
12. 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 usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Romana Havelku a Ing. Vlastimila
Hořejšího, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2015/1 bylo schváleno
K bodu 2 – SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starosta obce navrhuje program dnešního jednání a žádá zastupitele o další návrhy
a doplnění programu.
-

1-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2015/2
K bodu 3 – KONTROLA USNESENÍ č. 6/2015 ze dne 31.8.2015
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č.6/2015
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 31.8.2015.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2015/3
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 usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání ze dne
31.8.2015.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2015/4
K bodu 5 – ZPRÁVA STAROSTY O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům zprávu o činnosti
zastupitelstva obce za období 8-10/2015.
Výzva k diskuzi a doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty o činnosti zastupitelstva
obce za období 8-10/2015.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2015/5

-
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K bodu 6 - ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 5/2015 – příloha č.1
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší
předkládá zastupitelům
rozpočtovou změnu č.5 /2015 – viz příloha č. 1.
Výzva k doplnění a dotazům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2015 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro:
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2015/6

K bodu 7 – SCHVÁLENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V POŽÁRNÍ OCHRANĚ
Starosta obce Karel Sklenička předkládá členům obecního zastupitelstva smlouvu se
Středočeským krajem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
na výdaje jednotky SDH Lány, která je určená na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce. Dotace se poskytuje v celkové výši 36.308,-Kč (16.308Kč na
úhrady nákladů za skutečné zásahy jednotkou SDH mimo územní obvod obce na
výzvu, 20.000Kč na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem
obce, dále na opravy, revize a technické prohlídky).
Výzva k diskuzi.
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu se Středočeským krajem o poskytnutí
neinvestiční dotace v požární ochraně ve výši 36.308,-Kč.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2015/7

K bodu 8 – SCHVÁLENÍ KOUPĚ POZEMKU par.č. 57/11 v k.ú. Lány
Místostarosta JUDr.Kosár předkládá zastupitelstvu návrh na koupi pozemku par,č,
57/11 v k.ú. Lány o výměře 704 m2. Jedná se o pozemek ve vlastnictví TJ Sokol
Lány, který se nachází na Masarykově náměstí, slouží jako veřejná zeleň a udržuje
jej obec Lány. Odhadní cena dle znaleckého posudku č. 041-4586-15 činí
148.770Kč.
Výzva k diskuzi a dotazům.

-
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Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh koupě pozemku par.č. 57/11 v k.ú. Lány o
výměře 704 m2 za cenu určenou znaleckým posudkem č. 041-4586-15 zpracovaným
znalcem Eduardem Gomolou, tj. 148.770,-Kč.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce jednat s TJ Sokol Lány o koupi pozemku
par.č. 57/11 v k.ú. Lány.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2015/8
K bodu 9 – SCHVÁLENÍ FINANČNÍ PODPORY PROJEKTU „ROZŠÍŘENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADY ŠKOLNÍ ZDRAVOTNÍ DRUŽINY V LÁNECH
Předsedající Karel Sklenička překládá zastupitelům žádost ředitelky ZŠ Lány
Mgr.Ivety Vrabcové o finanční podporu ve výši 6.500Kč ve prospěch aktivit projektu
„Rozšíření členské základny školní zdravotní družiny v Lánech“. Školní zdravotní
družina bude rozšířena ze 7 stálých aktivních členů na 19 členů.
Diskuze
Roman Havelka: o co se jedná v tomto projektu
Starosta: finanční podpora je určena na proškolení dalších členů zdravotní družiny
z řad žáků ZŠ dále škola usiluje o rozšíření projektu do okolních škol.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu ve výši 6.500,-Kč ve prospěch aktivit
projektu „Rozšíření členské základny školní zdravotní družiny v Lánech“ a vydání
písemného stanoviska pro Česko-německý fond budoucnosti.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2015/9
K bodu 10 – SCHVÁLENÍ PRAVIDEL PRO PŘIJÍMÁNÍ OSTATNÍCH STRÁVNÍKŮ
DO ŠJ ZŠ LÁNY – příloha č.2
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s návrhem nových pravidel pro
přijímání ostatních strávníků do školní jídelny Základní školy Lány a to z důvodu
překročení kapacity strávníků.
Výzva k diskuzi:
Karel Pleiner: problematiku školního stravování pro ostatní strávníky projednávala
školní rada. Kapacita 350 jídel je maximum, technicky není možné zvýšit kapacitu
ŠJ.
Jindřich Kašpar: kolika strávníků z řad občanů se dotkne vyřazení ze stravování ve
školní jídelně.
Starosta: konečné číslo bude známé po odsouhlasení pravidel pro stravování ve ŠJ.
Předběžné počty jsou 18-20 strávníků.
-
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Hana Schritterová: manžel je důchodce a zároveň zaměstnanec mateřské školy.
Starosta: pokud spadá do kategorie zaměstnanců, bude zařazen do stravování ve
ŠJ.
Jana Drastilová: připomíná, že soukromé firmy v blízkosti Lán nabízí dovoz obědů do
domácností. Odmítnutí občané ve ŠJ mohou využít těchto nabídek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla pro přijímání ostatních strávníků do školní
jídelny Základní školy Lány dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2015/10

K bodu 11 – SCHVÁLENÍ PRODEJE POZEMKU par.č. 184/18 v k.ú. Lány
Zastupitel JUDr.Ernest Kosár předkládá zastupitelstvu nabídku ČEZ Distribuce a.s.
na odkup pozemku par.č. 184/18, k.ú. Lány o výměře 28 m2. Jedná se o pozemek
pod stavbou trafostanice v ul.Březová. Záměr prodat nemovitost byl zveřejněn na
úřední desce obce Lány 9.10.2015 - 26.10.2015.
Diskuze:
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par.č. 184/18 v k.ú. Lány o výměře 28
m2 společnosti ČEZ Distribude a.s. za cenu 1.000,-Kč/m2.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tut smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2015/11
K bodu 12 – DISKUZE
Roman Havelka: na pracovní poradě zastupitelstva obce požadoval zjistit podmínky
pro instalování zrcadla při výjezdu z parkoviště od rybníka směrem do
ul.Křivoklátská.
Starosta: bylo požádáno o stanovisko, věc je v jednání.
Roman Havelka: informuje o výsadbě odnože památné lidické hrušně v areálu ZŠ
Lány, která se uskutečnila za účasti lidické ženy paní Kalibové.
Děkuje členům kulturní komise, zejména Evě Havelkové za přípravu a průběh celé
akce.
Starosta: součástí akce byla i beseda s žáky školy. Akce byla velmi vydařená. Děkuje
všem, kteří se na akci podíleli.
-
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Roman Havelka:
Zve občany na akce: 28.11.2015 „Rozsvěcení vánočního stromu“
12.12.2015 „Voňavý advent“
Připravuje se 10. ročník ocenění lánských občanů „Klobouk dolů“. Občané mohou
zasílat nominace.
Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, starosta obce veřejné zasedání zastupitelstva
obce ukončil v 19.20 hodin.
SOUHR PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY
ze dne 26.10.2015
7/2015/1

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

7/2015/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání

7/2015/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení z veřejného
zasedání ZO ze dne 31.8.2015

7/2015/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 6/2015 z veřejného
zasedání ze dne 31.8.2015

7/2015/5

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty o činnosti
zastupitelstva obce za období 8-10/2015

7/2015/6

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2015 dle
předloženého návrhu

7/2015/7

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu se Středočeským krajem o
poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně ve výši 36.308,-Kč.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.

-
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7/2015/8

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh koupě pozemku par.č. 57/11 v k.ú.
Lány o výměře 704 m2 za cenu určenou znaleckým posudkem č. 0414586-15 zpracovaným znalcem Eduardem Gomolou, tj. 148.770,-Kč.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce jednat s TJ Sokol Lány o
koupi pozemku par.č. 57/11 v k.ú. Lány.

7/2015/9

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu ve výši 6.500,-Kč ve
prospěch aktivit projektu „Rozšíření členské základny školní zdravotní
družiny v Lánech“ a vydání písemného stanoviska pro Česko-německý
fond budoucnosti.

7/2015/10

Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla pro přijímání ostatních strávníků
do školní jídelny Základní školy Lány dle předloženého návrhu.

7/2015/11

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par.č. 184/18 v k.ú. Lány
o výměře 28 m2 společnosti ČEZ Distribude a.s. za cenu 1.000,-Kč/m2.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

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

Zapsala: Dana Hnízdilová
Zápis vyhotoven dne: 27.10.2015
-
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