Zápis č. 6/2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
4.9.2017
Místo konání:
Sál Nad Narpou čp.317, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 – 19.30 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:
11 přítomných
0 omluven
Hosté:
Ing. Charvát, projektant ÚP
Občanů:
10

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 5/2017 ze dne 19.6.2017
4. Kontrola zápisu č.5/2017 ze dne 19.6.2017
5. Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva
6. Schválení vydání nového Územního plánu obce Lány
7. Schválení prodeje pozemku par. č. st. 942 v k.ú. Lány – trafostanice u hřbitova
8. Schválení prodeje pozemku par. č. 184/18 v k.ú. Lány – trafostanice ul. Polní
9. Prodloužení nájemní smlouvy na pozemek par. č. 48/3 v k.ú. Vašírov
10. Schválení mimořádné dotace pro TJ Sokol Lány
11. Rozpočtová změna č. 4/2017
12. Vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce parkoviště u hřbitova“
13. Schválení darovací smlouvy na pozemek par. č.199/82 v k.ú. Lány
14. Diskuze

K bodu 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu Janu Drastilovou a Alenu Hlavsovou..
Zapisovatelku 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: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2017/1 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: 11
proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2017/2

K bodu 3 – Kontrola usnesení č. 5/2017 ze dne 19.6.2017
Místostarostka Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č.5/2017 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 usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č.5/2017 z veřejného zasedání
ZO ze dne 19.6.2017
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2017/3

K bodu 4 – Kontrola zápisu č. 4/2017 ze dne 19.6.2017
Předsedající konstatuje, že ověřovatelé Ing. Oldřich Polášek a Ing. Ivana Píšová
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. 5/2017 z veřejného zasedání ze dne
19.6. 2017.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2017/4

K bodu 5 – Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva
Starosta obce předkládá zastupitelům zprávu o činnosti za období červenec-srpen
2017.
Vyzývá zastupitele k diskuzi a doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti ZO za období
červenec - srpen 2017.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2017/5
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K bodu 6 - Schválení vydání nového Územního plánu obce Lány
Starosta obce, jako pověřený zastupitel, seznamuje ostatní zastupitele s průběhem
projednávání nového územního plánu obce. Jako pořizovatel územního plánu obce
byl určen Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a
rozvoje města. Zpracovatelem územního plánu byl ve výběrovém řízení vybrán
Ateliér Charvát Praha. Řádné projednávání územního plánu proběhlo dne 21. 9.
2016. K návrhu nového územního plánu bylo vzneseno celkem 5 námitek-. viz.
Odůvodnění v opatření obecné povahy zpracované pořizovatelem 2 námitkám bylo
vyhověno, 2 námitkám bylo vyhověno částečně a 1 námitka byla zamítnuta.
Opakované projednávání bylo dne 12. 6. 2017. Zde byla vznesena 1 námitka
ohledně pozemků p.č. 1096,1097,1098,1099 a 1100 v k.ú. Lány, nesouhlas na
umístění biokoridoru 2c a biocentra LBC2-4. Zastupitelstvo o této námitce nebude
hlasovat neboť podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
se při opakovaném projednávání upravený návrh územního plánu (v rozsahu úprav
provedených po předchozím veřejném projednání) projednává pouze v rozsahu
těchto úprav. Od předchozího veřejného projednání návrhu územního plánu nedošlo
na dotčeném pozemku uvedeném v podání k žádným úpravám a proto nebylo
řešení na dotčených pozemcích předmětem opakovaného veřejného projednání.
Z toho důvodu není možné k tomuto řešení uplatňovat námitky a proto není
relevantní.
Projektant ing. Charvát: Jenom na vysvětlenou dodává, že biokoridor i biocentrum na
pozemcích uvedených v námitce bylo již ve stávajícím územním plánu schváleném
v roce 2002. Na předmětných pozemcích je navržen systém ekologické stability. Toto
využití potvrdily rovněž zpracované a schválené komplexní úpravy k.ú. Lány a k.ú.
Vašírov. Některé pozemky jsou zapsány mj. jako vodní a zamokřené plochy, celá
lokalita kolem Tuchlovického potoka je VKP ex lege./ vodní plochy a mokřady/.
Diskuze:
Roman Havelka: vznáší dotaz, o kterou lokalitu se konkrétně jedná?
Ing. Charvát vyznačil na mapové části územního plánu dotčené pozemky v lokalitě
pod bývalým lihovarem podél Tuchlovického potoka
Ing. Charvát: děkuje zastupitelstvu a konkrétně panu starostovi za spolupráci při
pořizování územního plánu. Lány hodnotí z hlediska architektonického jako velmi
upravenou obec a nazývá ji jako „dobrou adresu“.
Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města
jako pořizovatel Územního plánu obce Lány předkládá zastupitelstvu návrh na
vydání Územního plánu Lány s jeho odůvodněním.
Dle stavebního zákona může zastupitelstvo obce vydat územní plán až po ověření,
že není v rozporu s podklady podle § 54 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb.
tj.
1. Předložený ÚP respektuje požadavky vyplývající z dokumentu Politika
územního rozvoje ČR 2008 a i z aktualizace č. 1 této Politiky územního
rozvoje.
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2. Předložený ÚP respektuje krajskou nadřazenou územně plánovací
dokumentaci, tj. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje.
3. Stanoviska dotčených orgánů vydaná v rámci projednání návrhu Územního
plánu Lány byla respektována.
4. KÚ Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje vydal v zákonném
termínu kladné stanovisko k návrhu Územního plánu Lány.

Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány ověřilo soulad dokumentace Územního plánu Lány
s podmínkami podle ustanovení §54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
II.
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje návrh rozhodnutí o podaných námitkách dle
předloženého návrhu v odůvodnění Územního plánu Lány (rozhoduje o námitkách).
III.
Zastupitelstvo obce Lány souhlasí s návrhem řešení podaných připomínek dle
předloženého návrhu v odůvodnění Územního plánu Lány.
IV.
Zastupitelstvo obce Lány vydává Územní plán Lány formou opatření obecné povahy
obce Lány č.1/2017 a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2
zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
V.
Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi obce oznámit vydání Územního plánu
Lány veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.6/2017/6
(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)

K bodu 7 - Schválení prodeje pozemku par. č. st. 942 v k.ú. Lány – trafostanice
u hřbitova
Místostarosta JUDr. Kosár předkládá zastupitelům žádost společnosti ENERGON
reality s.r.o., která zastupuje ČEZ Distribuce a.s., sídlem Děčín-Podmokly, Teplická
874/8 na odkoupení pozemku par.č. st. 942 v k.ú. Lány. Jedná se o pozemek o
výměře 6 m2 oddělený od pozemku par.č. 164/37 v k.ú. Lány. Na tomto pozemku je
postavena trafostanice vybudovaná a vlastněná ČEZ Distribuce a.s.. Záměr prodat
nemovitost obec zveřejnila 3.8.2017 na úřední desce . Cena pozemku je stanovena
na 1.000,-Kč/m2.
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Diskuze – nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par.č. st. 942 v k.ú. Lány o výměře 6
m2 společnosti ČEZ Distribuce a.s., sídlem Děčín-Podmokly, Teplická 874/8, IČ
24729035. Cena pozemku je 1.000,-Kč/m2.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.6/2017/7

K bodu 8 – Schválení prodeje pozemku par. č. 184/18 v k.ú. Lány – trafostanice
ul. Březová
Místostarosta JUDr. Kosár předkládá zastupitelům žádost společnosti ENERGON
reality s.r.o., která zastupuje ČEZ Distribuce a.s., sídlem Děčín-Podmokly, Teplická
874/8 na odkoupení pozemku par.č. 184/18 v k.ú. Lány. Jedná se o pozemek o
výměře 28 m2. Na tomto pozemku je postavena trafostanice vybudovaná a vlastněná
ČEZ Distribuce a.s.. Záměr prodat nemovitost obec zveřejnila 3.8.2017 na úřední
desce. Cena pozemku je stanovena na 1.000,-Kč/m2.
Výzva k diskuzi:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par.č. 184/18 v k.ú. Lány o výměře 28
m2 společnosti ČEZ Distribuce a.s., sídlem Děčín-Podmokly, Teplická 874/8, IČ
24729035. Cena pozemku je 1.000,-Kč/m2.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2017/8
K bodu 9 – Prodloužení nájemní smlouvy na část pozemek par.č. 43/8 v k.ú.
Vašírov
JUDr. Kosár předkládá zastupitelům žádost pana JV o prodloužení nájemní smlouvy
na část pozemku par.č. 43/8 v k.ú. Vašírov, který se přihlásil na zveřejněný záměr
obce Lány o prodloužení pronájmu části pozemku p.č. 43/8 v k.ú. Vašírov o výměře
168 m2.
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením pronájmu části pozemku par. č. 43/8
v k.ú. Vašírov o výměře 168 m2 JV, bytem Lány, Vašírov na dobu 10 let za cenu
10,-Kč/m2/rok.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2017/9
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K bodu 10 – Schválení mimořádné dotace pro TJ Sokol Lány
Starosta obce Karel Sklenička informuje zastupitele o žádosti TJ Sokol Lány o
poskytnutí mimořádné dotace na realizaci akce „Rekonstrukce elektroinstalace
v sokolovně“ ve výši 200tis.Kč.
Celkové náklady na rekonstrukci činí 1,2 mil.Kč bez DPH. V letošním roce je TJ
Sokol Lány schopna zainvestovat práce za 450tis.Kč. V případě poskytnutí
mimořádné dotace obcí by byla provedena plánovaná rekonstrukce téměř z poloviny.
Výzva k diskuzi:
JUDr. Ernest Kosár: navrhuje schválit mimořádnou finanční dotaci. Sokolovna je
každodenně využívaná dětmi, mládeží a dospělými.
Ing. Vlastimil Hořejší: Z finančního hlediska konstatuje naplňování rozpočtu podle
plánu. Proto doporučuje mimořádnou dotaci schválit.
Roman Havelka: pro obec je budova sokolovny nepostradatelná, navrhuje dotaci
schválit.
Ing. Oldřich Polášek: schvaluje mimořádnou dotaci. Budova je hodně využívaná jak
ke sportovním tak ke kulturním účelům.
Jana Drastilová: připomíná, že obec vypomáhá všem spolkům, které o to požádají.
Obává se, aby nedošlo k navýšení žádostí.
Starosta: obec poskytla finanční pomoc fotbalistům, kde kabiny jsou v majetku obce
a tenisovému klubu, který poskytuje zájmovou činnost široké veřejnosti.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace
ve výši 200.000,-Kč pro TJ Sokol Lány na realizaci akce „Rekonstrukce
elektroinstalace v sokolovně“.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2017/10
K bodu 11 – Rozpočtová změna č. 4/2017
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil
rozpočtovou změnu č.4/2017 - viz příloha.

Hořejší

předkládá

zastupitelům

Diskuze:
Starosta: doplňuje informaci k navýšení kapitoly bezpečnosti a veřejného pořádku
cca o 80tis.Kč. Jedná se o instalaci kamery k prostoru nově vybudované fontány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2017.
Hlasování: pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2017/11
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K bodu 12 – Vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce parkoviště u
hřbitova“
Předsedající Karel Sklenička navrhuje vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci
parkoviště u hřbitova. Původně se tento záměr nevešel do rozpočtu na letošní rok,
ale protože se dobře naplňují předpokládané příjmy, navrhuje tuto akci realizovat
ještě letos na podzim. Rekonstrukce bude provedena dle návrhu ing. Doležala.
Diskuze:
Karel Sklenička: doplňuje informaci o termín získání finančních prostředků z prodeje
vodárenské infrastruktury, které budou připsány na účet obce do konce listopadu
letošního roku.
Ing. Vlastimil Hořejší: podporuje tuto rekonstrukci. V r. 2018 bude 100. výročí
založení republiky. Předpokládá se zvýšená návštěvnost turistů, konkrétně na
místním hřbitově.
Jana Drastilová: upozorňuje na využívání parkoviště místním opravářem aut, který
prostor využívá jako odstavné parkoviště.
Starosta: součástí rekonstrukce bude takové dopravní značení, aby MěP umožnilo
konat dle zákona.
Roman Havelka: přiklání se k návrhu Ing. Hořejšího.
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vyhlášení výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce parkoviště u hřbitova“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi výběrové řízení na tuto akci vyhlásit.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2017/12

K bodu 13 – Schválení darovací smlouvy na pozemek par. č. 199 /82 v k.ú. Lány
Místostarosta JUDr.Kosár seznamuje zastupitele s návrhem darovací smlouvy mezi
vlastníky FCh, LK, RT a obcí Lány, kdy vlastníci darují obci Lány své spoluvlastnické
podíly k pozemku par.č. 199/82 v k.ú. Lány o výměře 390 m2. Jedná se o pozemek
v části ulice Sadová.
Diskuze.
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje darovací smlouvu na pozemek par.č.
199/82 v k.ú. Lány o výměře 390 m2.
II.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat tuto darovací smlouvu s vlastníky F
Ch, LK a RT.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2017/13
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K bodu 14 – Diskuze
Karel Sklenička: seznamuje zastupitele s dopisem Lesní správy Lány, na kterou se
obrátil Tenisový klub Lány se žádostí odtěžení osik a bříz v pásu cca 10 m kolem
plotu tenisových kurtů ze severní a východní strany areálu. Stromy ohrožují majetek
a zdraví osob. Lesní správa Lány, jako lesní hospodář obecního lesa, situaci
posoudila s tím, že pod těženými stromy je dostatek přirozeného zmlazení složeného
z dubu, buku a smrku. Za náklady na těžbu si Lesní správa Lány ponechá vytěžené
dřevo.
Roman Havelka: vznáší dotaz na vzrostlý červený buk před budovou obecního
úřadu. Pokud bude podroben zkoušce tahem, která potvrdí případné pokácení, žádá
o uskladnění kmene, který bude využit na sochařské symposium.
Roman Havelka: jakým způsobem se bude rozvíjet zástavba těsně vedle hřbitova.
Starosta: vedle hřbitova je pozemek určen jako rezerva pro případné rozšíření
hřbitova a dále pokračuje veřejná zeleň.
Jana Drastilová: zve občany v neděli 24.9.2017 na setkání občanů na „zeleném
plácku“ v ul. Nová. Veřejnou diskuzí a svými nápady přispějete k případné úpravě
veřejného pozemku.
Roman Havelka: zve občany v sobotu 16.9.2017na tradiční Kulinářský jarmark, který
bude hudebně doprovázet kapela Josefa Husáka a na Masarykovu vatru, která bude
zapálena v 19.00 u sokolovny. Zazpívá lánský sbor Chorus Laneum.
Ing. Emil Buřič: Lánský cyklosprint aneb sprint do vrchu na horských kolech se koná
v sobotu, 16. září od 14.00 hodin v Berounské ulici. Jedná se již tradiční akci
s částečným uzavřením ulice Berounská.
Roman Havelka: kladně hodnotí „Gulášfest 2017“.
Václava Nováková: děkuje zastupitelstvu za schválení mimořádné finanční dotace na
opravu elektroinstalace v sokolovně.
Václava Nováková: má obec informaci co se bude dít na pozemku bývalého hotelu
Hubertus.
Starosta: pozemek má nového majitele společnost Domov Lány, a.s., která předložila
záměr na vybudování domova pro seniory s kapacitou cca 90 míst.
Také bývalá fara má nového majitele, který má snahu zachovat původní ráz budovy.
Spolupracuje s Ing. Doležalem.
Jana Drastilová: je v provozu Vašírovský Dvůr?
Starosta: nový majitel provádí opravy provozovny a hostinská činnost by měla být
zachována. Zahájení provozu plánuje na říjen 2017.
Do diskuze se již nikdo nepřihlásil. Předsedající poděkoval všem zastupitelům a
veřejné zasedání v 19.30 hod. ukončil.
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 3/2017
ze dne 4. září 2017
6/2017/1

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

6/2017/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

6/2017/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č.5/2017
z veřejného zasedání ZO ze dne 19.6.2017

6/2017/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 5/2017 z veřejného
zasedání ze dne 19.6. 2017.

6/2017/5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti ZO
za období červenec - srpen 2017.

6/2017/6

I.
Zastupitelstvo obce Lány ověřilo soulad dokumentace Územního plánu
Lány s podmínkami podle ustanovení §54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
II.
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje návrh rozhodnutí o podaných
námitkách dle předloženého návrhu v odůvodnění Územního plánu
Lány (rozhoduje o námitkách).
III.
Zastupitelstvo obce Lány souhlasí s návrhem řešení podaných
připomínek dle předloženého návrhu v odůvodnění Územního plánu
Lány.
IV.
Zastupitelstvo obce Lány vydává Územní plán Lány formou opatření
obecné povahy obce Lány č.1/2017 a to v souladu s ustanovením § 6
odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
V.
Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi obce oznámit vydání
Územního plánu Lány veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č.
500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6/2017/7

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par.č. st. 942 v k.ú. Lány
o výměře 6 m2 společnosti ČEZ Distribuce a.s., sídlem DěčínPodmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035. Cena pozemku je 1.000,Kč/m2.

6/2017/8

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par.č. 184/18 v k.ú. Lány
o výměře 28 m2 společnosti ČEZ Distribuce a.s., sídlem DěčínPodmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035. Cena pozemku je 1.000,Kč/m2.
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6/2017/9

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením pronájmu části pozemku
par. č. 43/8 v k.ú. Vašírov o výměře 168 m2 JV, bytem Lány, Vašírov
na dobu 10 let za cenu 10,-Kč/m2/rok.

6/2017/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí mimořádné
finanční dotace ve výši 200.000,-Kč pro TJ Sokol Lány na realizaci akce
„Rekonstrukce elektroinstalace v sokolovně“.

6/2017/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu
č.4/2017.

6/2017/12

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vyhlášení výběrového řízení na
akci „Rekonstrukce parkoviště u hřbitova“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi výběrové řízení na tuto akci
vyhlásit.

6/2017/13

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje darovací smlouvu na
pozemek par.č. 199/82 v k.ú. Lány o výměře 390 m2.
II.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat tuto darovací smlouvu
s vlastníky FCh, LK a RT.

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: 5.9.2017
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