Zápis č. 4/2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
5.6.2017
Místo konání:
budova Obecního úřadu Lány čp.9 – 1.patro
Jednání probíhalo od - do:
19:00 – 19.35 hodin
Členů zastupitelstva obce:
11
(Jana Drastilová, Alena Hlavsová, Roman Havelka, Ing. Vlastimil Hořejší, JUDr. Ernest
Kosár, Dagmar Krátká, Jiří Luska, Ing. Ivana Píšová, Ing. Oldřich Polášek, Karel
Pleiner, Karel Sklenička, )
Z toho:
9 přítomných
2 omluveni (Karel Pleiner, Roman Havelka)
Hosté:
0
Občanů:
0
Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 3/2017 ze dne 24.4.2017
4. Kontrola zápisu č.3/2017 ze dne 24.4.2017
5. Schválení výběrového řízení - „Stavební úpravy části Masarykova náměstí v
Lánech“
6. Schválení výběrového řízení - „Úpravy části Masarykova náměstí v Lánech –
technologie fontány“
7. Diskuze
K bodu 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu Dagmar Krátkou a Jiřího Lusku.
Zapisovatelku určuje Danu Hnízdilovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Dagmar Krátkou a Jiřího Lusku,
zapisovatelku Danu Hnízdilovou.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2017/1 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: 9
proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2017/2
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K bodu 3 – Kontrola usnesení č. 3/2017 ze dne 24.4.2017
Starosta Karel Sklenička provedl kontrolu usnesení č.3/2017 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce a konstatuje, že všechna usnesení byla splněna. Nadále trvá
usnesení č.8/2016/11 z 19.12.2016 – uzavření směnné smlouvy s LS Lány.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č.3/2017 z veřejného zasedání
ZO ze dne 24.4.2017
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2017/3

K bodu 4 – Kontrola zápisu č. 3/2017 ze dne 24.4.2017
Předsedající 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. 3/2017 z veřejného zasedání ze dne
24. 4. 2017.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2017/4

K bodu 5 – Schválení výběrového řízení - „Stavební úpravy části Masarykova
náměstí v Lánech“
Předsedající Karel Sklenička seznamuje zastupitele s výsledkem výběrového řízení na
akci „Stavební úpravy části Masarykova náměstí v Lánech“, který předložila komise ve
složení JUDr. Kosár, Ing. Píšová a Ing. Hořejší.
Hodnotícími kritérii v zadávací dokumentaci na akci byly stanoveny:
nabídková cena bez DPH – dílčí váha 80%
doba realizace – dílčí váha 20%.
Do výběrového řízení se přihlásily dva zájemci.
Zadavatel se rozhodl v souladu se závěry hodnotící komise (ze dne 22.5.2017) o tom,
že vybraným účastníkem ZŘ, kterému bude přidělena realizace veřejné zakázky, je
firma Klika&Dvořák, s.r.o., se sídlem Pavlisova 2250, 27201 Kladno, IČ 25145959,
která jako jediná splnila všechny podmínky zadávací dokumentace.
Cena díla je 1.634.550,- bez DPH, doba realizace 6 týdnů.
Vyzývá zastupitele k diskuzi a doplnění.
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Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
Stavební úpravy části Masarykova náměstí v Lánech
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s vybranou firmou
Klika&Dvořák, s.r.o., se sídlem Pavlisova 2250, 27201 Kladno, IČ 25145959.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2017/5

K bodu 6 - Schválení výběrového řízení - „Úpravy části Masarykova náměstí
v Lánech – technologie fontány“
Starosta obce navazuje na informaci o stavebních úpravách náměstí a seznamuje
zastupitele s výsledkem druhého výběrového řízení „Úpravy části Masarykova
náměstí v Lánech – technologie fontány“ I v tomto případě se přihlásili dva zájemci.
Hodnotící komise ve stejném složení se řídila hodnotícím kritériem, kterým byla cena
bez DPH.
Zadavatel se rozhodl v souladu se závěry hodnotící komise (ze dne 22.5.2017) o tom,
že vybraným účastníkem ZŘ, kterému bude přidělena realizace veřejné zakázky, je
firma Lentus agilis spol. s.r.o., se sídlem Kobylí 809, 691 10, IČ 26955016, která
nabídla nejnižší cenu.
Cena díla je 945.631,- bez DPH.
Výzva k diskuzi
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
Úpravy části Masarykova náměstí v Lánech – technologie fontány.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s vybranou firmou
Lentus agilis spol. s.r.o., se sídlem Kobylí 809, 691 10, IČ 26955016.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.4/2017/6

K bodu 7 - Diskuze
Karel Sklenička: informuje zastupitele o výsledku kontroly České školní inspekce
v Základní škole Lány, která byla provedena na základě podané stížnosti panem J D.
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Do diskuze se již nikdo nepřihlásil. Předsedající poděkoval všem zastupitelům a
veřejné zasedání ukončil.
SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 3/2017
ze dne 5. června 2017
4/2017/1

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Dagmar Krátkou a
Jiřího Lusku, zapisovatelku Danu Hnízdilovou.

4/2017/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

4/2017/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č.3/2017
z veřejného zasedání ZO ze dne 24.4.2017

4/2017/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 3/2017 z veřejného zasedání
ze dne 24. 4. 2017.

4/2017/5

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci Stavební úpravy části Masarykova náměstí v Lánech
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu
s vybranou firmou Klika&Dvořák, s.r.o., se sídlem Pavlisova 2250,
27201 Kladno, IČ 25145959.

4/2017/6

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci Úpravy části Masarykova náměstí v Lánech – technologie
fontány.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu
s vybranou firmou Lentus agilis spol. s.r.o., se sídlem Kobylí 809, 691
10, IČ 26955016.

Dagmar Krátká, v.r., ověřovatel
Jiří Luska,v.r., ověřovatel
Karel Sklenička, v.r., starosta
JUDr. Ernest Kosár, v.r., místostarosta

zapsala: Dana Hnízdilová
Zápis vyhotoven dne: 6.6.2017
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