Zápis č. 7/2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
30.10.2017
Místo konání:
Sál Nad Narpou čp.317, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 – 19:50 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:
0
Občanů:
9
Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 6/2017 ze dne 4.9.2017
4. Kontrola zápisu č.6/2017 ze dne 4.9.2017
5. Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva
6. Souhlas s výpůjčkou části pozemku par.č. 1183 v k.ú. Lány
7. Schválení návrhu rozpočtu na r.2018 a střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ
Lány na období 2019-2020
8. Schválení návrhu rozpočtu na r.2018 a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
Lány na období 2019-2020
9. Schválení rozpočtové změny č.5/2017
10. Schválení návrhu pravidel rozpočtového provizoria
11. Schválení dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené se Statutárním
městem Kladno
12. Volba členů školské rady ZŠ Lány
13. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava parkoviště u hřbitova“
14. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Chodník v ul. Křivoklátská“
15. Souhlas s přijetím daru pro ZŠ Lány
16. Schválení jmenování přísedící Okresního soudu v Rakovníku
17. Diskuze
K bodu 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu Romana Havelku a Ing.Vlastimila Hořejšího.
Zapisovatelku určuje Ing.Lenku Hrotíkovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Romana Havelku a Ing. Vlastimila
Hořejšího, zapisovatelku Ing. Lenku Hrotíkovou.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/1
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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. 7/2017/2
K bodu 3 – Kontrola usnesení č. 6/2017 ze dne 4.9.2017
Místostarostka Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č.6/2017 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.6/2017 z veřejného zasedání
ZO ze dne 4.9.2017.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/3

K bodu 4 – Kontrola zápisu č. 6/2017 ze dne 4.9.2017
Předsedající konstatuje, že ověřovatelé Jana Drastilová a Alena Hlavsová zápis z
minulého veřejného zasedání podepsaly. 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. 6/2017 z veřejného zasedání ze dne
4.9. 2017.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/4
K bodu 5 – Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva
Starosta obce předkládá zastupitelům zprávu o činnosti za období září-říjen 2017.
Vyzývá zastupitele k diskuzi a doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti ZO za období
září-říjen 2017.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/5
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K bodu 6 - Souhlas s výpůjčkou části pozemku par.č. 1183 v k.ú. Lány
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá zastupitelům žádost pana JB o
výpůjčku části pozemku par.č. 1183 v majetku obce o výměře 695 m2, a to na dobu
10 let. Jedná se o pozemek, který nelze vzhledem dostupnosti zemědělsky využít.
Žadatel se zavazuje na svoje náklady pozemek oplotit a řádně se o něj starat. JUDr.
Kosár doporučuje žádost schválit vzhledem k tomu, že pan JB v roce 2010 daroval
obci pozemky par.č. 185/191 – 579 m2, par.č. 177/1 – 437 m2 a pozemek par.č.
177/4 – 101 m2, vše v k.ú. Lány.
Výzva k diskuzi.
Karel Pleiner: Dodává, že vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, který je
z našeho hlediska naprosto nevyužitelný, a tudíž s výpůjčkou souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1183 v k.ú. Lány o
výměře 695 m2 panu JB na dobu 10 let.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/6
K bodu 7 – Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu
rozpočtu ZŠ Lány na období 2019-2020
Starosta obce předkládá zastupitelstvu žádost ředitelky ZŠ Lány Mgr. Ivety Vrabcové
o schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu střednědobého výhledu základní
školy na období 2019-2020, který byl sestaven v souladu s novelou zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 21. 2. 2017.
Diskuze:
Karel Pleiner: Výhledově to vypadá jak s budoucím ročníkem?
Starosta: Dle matriky to vypadá na dvě třídy – cca 36 dětí, ale postupně v dalších
letech tento počet klesá. Předpokládáme, že díky nové výstavbě se sem budou
stěhovat mladší rodiny a kapacita tedy musí být připravena.
Jiří Luska: Upozorňuje na (zřejmě) písařskou chybu v předložených tabulkách
rozpočtu.
Starosta: Vysvětluje, že čísla jsou uvedena opravdu v tisících – uvádí se zde i dotace
ze Středočeského kraje na mzdy apod. Příspěvek zřizovatele je pouze 1,7 mil. Kč a
celkový rozpočet školy je 16,1 mil. Kč.
Jana Drastilová: Vznáší dotaz, jestli jsou v rozpočtu plánované i výdaje na asistentku
ředitele školy.?
Starosta: To je otázka rozhodnutí ZO do rozpočtu na rok 2018, v tomto výhledu zatím
není.
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy Lány na rok 2018.
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Lány na
období 2019-2020.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/7
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K bodu 8 – Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu
rozpočtu MŠ Lány na období 2019-2020
Starosta obce předkládá zastupitelstvu žádost ředitelky MŠ Lány Miluše Vaněčkové
o schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu střednědobého výhledu mateřské
školy na období 2019-2020, který byl sestaven v souladu s novelou zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 21.2.2017.
Diskuze:
Karel Pleiner: Znovu otevírá diskuzi k hodnotám v tabulce.
Starosta: Vysvětluje, že se o chybný zápis opravdu nejedná, z důvodu započtení
všech položek, včetně dotací, apod., stejně jako to bylo v předchozím bodě.
Emil Buřič: Dodává, že uvedené hodnoty budou opravdu správně.
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mateřské školy Lány na rok 2018.
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Lány na
období 2019-2020.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/8
K bodu 9 – Schválení rozpočtové změny č. 5/2017
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší
rozpočtovou změnu č. 5/2017 - viz příloha č.1

předkládá

zastupitelům

Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2017.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/9
K Bodu 10 – Schválení návrhu rozpočtového provizoria
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší v souladu s ustanovením § 13
odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů předkládá zastupitelstvu Návrh pravidel rozpočtového provizoria – viz.
příloha č.2
Výzva k diskuzi.
Starosta: Schválení pravidel neznamená, že budeme mít příští rok rozpočtové
provizorium. Je to pouze pro případ, že by v budoucnu bylo nutné rozpočtové
provizorium schválit.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria, která
byla schválena v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. b) zákona č.
250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č.7/2017/10

0

K Bodu 11 – Schválení dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené se
Statutárním městem Kladno
Předsedající Karel Sklenička seznamuje zastupitelstvo s návrhem dohody o změně
veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena v r.2010 se statutárním městem Kladno
na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. V souladu s § 63
odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
s ustanovením § 405 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich budou orgány Statutárního města Kladna nadále vykonávat přenesenou
působnost na úseku projednávání přestupků. Příspěvek za výkon se dohodou
zvyšuje na 1.000,-Kč za každý oznámený přestupek (dříve 500,-Kč za každý
ukončený přestupek právní mocí).
Diskuze:
Návrh usnesení
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Lány podle ustanovení § 63
odst. 1 zákona č.128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů – zajišťování
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi dohodu podepsat.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.7/2017/11
K bodu 12 – Volba členů Školské rady
Starosta obce předkládá návrh na nové obsazení školské rady z důvodu ukončení
tříletého mandátu stávající školské rady. Školská rada má celkem 9 členů a obec zde
má třetinové zastoupení. Starosta navrhuje ponechat ve školské radě stávající
zástupce obce tj. Karla Pleinera, Ing. Ivanu Píšovou a Dagmar Krátkou.
Diskuze
Jiří Luska: Vznáší dotaz, jestli je v usnesení také případná „převolba“ členů po
volbách?
Starosta: V případě, že tito zastupitelé nebudou zvoleni do příštího zastupitelstva,
musí nové zastupitelstvo zvolit jiné členy školské rady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Karla Pleinera, Ing. Ivanu Píšovou a Dagmar Krátkou
členy Školské rady ZŠ Lány na období 2018 - 2020.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/12
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K bodu 13 – Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
parkoviště u hřbitova“
Předsedající starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitelstvo s výsledkem
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce parkoviště u hřbitova“. Do řízení se
přihlásily tři firmy. Komise jejich nabídky posoudila a doporučila ke schválení
vítěznou firmu Michal Keller, Hýskov.
Diskuze
Emil Buřič: Vznáší dotaz na výběrové řízení, které se teď schvaluje, ale stavba již pár
dní probíhá. Co by se stalo, kdyby zastupitelstvo VŘ neschválilo?
Starosta: Firma nás požádala, jestli by si nemohli udělat nějaké přípravné práce,
protože se blíží zima a realizace zakázky je 5 týdnů. Všichni zastupitelé byli předem
seznámeni s výsledkem výběrového řízení a nikdo neměl žádné námitky. Proto jsem
jim dovolil zahájit přípravné práce dříve.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
parkoviště u hřbitova“.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/13
K bodu 14 – Schválení výběrového řízení na akci „Prodloužení chodníku v ul.
Křivoklátská“
Předsedající Karel Sklenička navrhuje vypsat výběrové řízení na akci „Prodloužení
chodníku v ul. Křivoklátská“. MAS Svatováclavsko vypsala dotační program nazvaný
„Bezpečná doprava“ podporovaného z Integrovaného regionálního operačního
programu. V tomto programu je možno žádat i o výstavbu nových příp. rekonstrukci
stávajících chodníků podél krajských a místních komunikací. Starosta obce navrhuje
vypracování žádosti o dotaci v tomto programu na chodník v ul. Křivoklátská.
Maximální výše podpory 1,1mil. Kč a předpokládané náklady tuto akci dle projektové
dokumentace jsou ve výši 1,5mil. Kč. Součástí tohoto projektu je i osvětlený přechod
pro chodce.
Diskuze:
Roman Havelka: Je zde nějaká spoluúčast?
Starosta: minimálně 5%, ale předpokládané náklady budou vyšší a tím i spoluúčast
obce.
Jiří Luska: Potřebuje ujasnit, kdo tedy dotaci vypisuje a poskytuje.
Starosta: Místní akční skupina MAS Svatováclavsko rozhodla, že vypíše program
„Bezpečná doprava“, kde je alokován určitý balík peněz. Výkonný výbor rozhodl, že
max. výše přidělené dotace bude 1,1mil. Kč, Jelikož je tento program podporován
z IROPu, musí se splnit veškeré náležitosti žádosti z tohoto operačního programu.
Jiří Luska: MAS Svatováclavsko ale měla mít tu přidanou hodnotu, aby nám ty
žádosti o dotace určitým způsobem usnadnila.
Starosta: Ano, normálně bychom soutěžili se všemi obcemi v celé ČR, ale takto
hodnotící výbor MASky vybírá pouze mezi obcemi/uchazeči o dotaci, které jsou
v území MAS. Aby byl projekt zařazen do výběru, musí získat min. 50 bodů ze 100
možných. Dle našeho výpočtu nám vychází, že dosáhneme min. 70 bodů.
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Emil Buřič: Existuje nějaký termín, do kdy je potřeba se přihlásit?
Starosta: Do 27. listopadu 2017. Každá výzva má stanovený objem financí. Nyní se
jedná o první kolo této výzvy. V případě, že nebude vyčerpána celková alokovaná
částka, bude vypsáno 2. kolo. Dotační výzvy jsou tak stanoveny individuálně, dle
potřeby území a dle schválené strategie MAS.
Pan Rybář: MAS dostala tento fin. příspěvek jednorázově?
Starosta: MAS získala prostředky jednorázově na celé období 2014 - 2020 a dle
jednotlivých operačních programů.
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Lány - prodloužení
chodníku v ul. Křivoklátská“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat smlouvu s vítězem výběrového
řízení.
III.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. –
IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA“ na akci „Lány - prodloužení chodníku v ul.
Křivoklátská“.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/14
K bodu 15 – Souhlas s přijetí daru pro ZŠ Lány
Zastupitelka Jana Drastilová předkládá zastupitelům žádost ředitelky ZŠ Lány Mgr.
Ivety Vrabcové o souhlas s přijetím:
• Peněžitého daru ve výši 10.000Kč od firmy TROAX s.r.o., Kročehlavská 1008,
Kladno. Účelově určeno na nákup výtvarných potřeb a náklady související
s organizací poznávacích aktivit v 3.B a 8.třídě.
• Věcného daru – 1 ks digitální piano KURZWEIL M230 SR a 1 ks
reprosoustava přenosná IBIZA v celkové hodnotě 27.746,93 Kč od Sdružení
rodičů. Přátel a dětí školy, se sídlem Lány, Školní 93, 27061. Účelově určeno
na výuku hudební výchovy a kulturní akce.
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo po projednání schvaluje přijetí darů pro Základní školu
Ch.G.Masarykové Lány:
• Peněžitého daru ve výši 10.000 Kč od firmy TROAX s.r.o., Kročehlavská 1008,
Kladno. Účelově určeno na nákup výtvarných potřeb a náklady související
s organizací poznávacích aktivit v 3.B a 8.třídě.
• Věcného daru – 1 ks digitální piano KURZWEIL M230 SR a 1 ks
reprosoustava přenosná IBIZA v celkové hodnotě 27.746,93 Kč od Sdružení
rodičů. Přátel a dětí školy, se sídlem Lány, Školní 93, 27061.
Účelově určeno na výuku hudební výchovy a kulturní akce.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/15
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K bodu 16 – Schválení jmenování přísedící Okresního soudu v Rakovníku
Starosta obce informuje zastupitele o žádosti Okresního soudu v Rakovníku o návrh
na jmenování přísedící na období 2018 – 2022.
V minulém období tuto funkci vykonávala místostarostka Ing. Ivana Píšová. Navrhuje
proto, aby byla jmenována na další období.
Žádá zastupitele, aby v diskuzi vznesli další návrhy.
Nikdo ze zastupitelů nevznesl další nebo jiný návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje kandidaturu Ing. Ivany Píšové na
přísedící Okresního soudu v Rakovníku na období 2018 – 2022.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2017/16
K bodu 17 – Diskuze
Jana Drastilová: Vznáší dotaz na odstavená auta na parkovišti u hřbitova.
Starosta: Domluvili jsme se Středočeským krajem, že zítra 31.10.2017 Městská
policie Nové Strašecí s odtahovou službou odtáhnou tato auta do prostor bývalého
areálu SUS. Musí být vypsána oficiální výzva, kterou zveřejníme na úřední desce a
zašleme oběma majitelům. Po 60 dnech, kdy se nikdo nepřihlásí, můžeme začít
s likvidací odstavených automobilů a po té po nich požadovat vzniklé náklady. Odtah
obou automobilů budeme realizovat dle zákona jako odpad, který zatěžuje životní
prostředí.
Starosta: Nastínil situaci o komplikacích s elektřinou po víkendovém orkánu a
špatným povětrnostním podmínkám. Vyzdvihuje práci lánských hasičů a jejich
celodenní práci a zásahu s odklizováním popadaných stromů a větví.
Emil Buřič: Nestálo by za to, aby třeba pan Chochola nebo někdo pověřený napsal
článek do Zpravodaje, pro všechny laiky – jak správně zacházet s velkými el.
spotřebiči v podobných případech?
Starosta: Tato problematika se nedá moc zobecnit. Každý el. spotřebič má
individuální nastavení a technické parametry.
Starosta: Opakuje, že se jednalo opravdu i krizovou situaci. Zmiňuje červený buk
před obecním úřadem a štěstí jeho včasného poražení. Fotografie ztrouchnivělých
kořenů poraženého červeného buku má k nahlédnutí pan Polášek nebo jsou
k dispozici na úřadu.
Roman Havelka: Táže se o postupu grantu ve věci inkluze na ZŠ.
Starosta: Dle sdělení řídícího orgánu se do konce tohoto roku se rozhodne.
Roman Havelka: Budeme místo červeného buku dávat jiný vzrostlý strom?
Starosta: Máme domluvenou schůzku s panem Ing. Arch. Červeným, aby nám navrhl
celý prostor u obecního úřadu stejně jako byla upravena část náměstí u sokolovny.
Roman Havelka: Děkuje za rychlostní radar ve Vašírově.
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Roman Havelka: Zve občany na rozsvěcení vánočního stromu v prosinci, Voňavý
advent a pak na Obecní ples začátkem roku 2018. Prosím občany o návrhy na
nominace Klobouku dolů.
Informace: obnovení dětského divadelního souboru ve škole. Děkuje paní ředitelce a
panu Buřičovi za spolupráci při zkouškách.
Šárka Steinbrecher:: Navrhuje umístit omezení rychlosti 30 do několika lánských ulic,
zejména do ulice Lipová.
Ivana Píšová: Vysvětluje, že neohleduplní řidiči jsou problémem po celé obci a
omezení rychlosti v jedné z nich není řešením.
Starosta: Neohleduplní řidiči byli také jedním z hlavních důvodů zavedení přednosti
zprava. Musí se to řešit komplexně a ne jen v jedné ulici, aby to nebylo moc
komplikované.
Ernest Kosár: Stejný podnět byl i z dalších ulic, ale dát všude rychlostní omezení 30
není úplně vhodné řešení.
Roman Havelka: Navrhuje instalaci zpomalovacích ostrůvků.
Do diskuze se již nikdo nepřihlásil a starosta zasedání zastupitelstva ukončil v 19.50
hod.
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7/2017/1

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 7/2017
ze dne 30.října 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Romana Havelku a
Ing. Vlastimila Hořejšího, zapisovatelku Ing. Lenku Hrotíkovou.

7/2017/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

7/2017/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č.6/2017
z veřejného zasedání ZO ze dne 4.9.2017.

7/2017/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 6/2017 z veřejného
zasedání ze dne 4.9. 2017.

7/2017/5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti ZO
za období září-říjen 2017.

7/2017/6

Zastupitelstvo obce schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1183 v k.ú.
Lány o výměře 695m2 panu JB na dobu 10 let.

7/2017/7

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy Lány na rok
2018.
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní
školy Lány na období 2019-2020.

7/2017/8

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mateřské školy Lány na rok
2018.
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské
školy Lány na období 2019-2020.

7/2017/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č.
5/2017.

7/2017/10

Zastupitelstvo po projednání schvaluje Pravidla rozpočtového
provizoria, která byla schválena v souladu s ustanovením § 13 odst. 3
písm. b) zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dohodu o změně
veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem a
obcí Lány podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb, o
obcích, ve znění pozdějších předpisů – zajišťování výkonu přenesené
působnosti ve věcech přestupků.

7/2017/11

II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi dohodu podepsat.
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7/2017/12

Zastupitelstvo obce schvaluje Karla Pleinera, Ing. Ivanu Píšovou a
Dagmar Krátkou členy Školské rady ZŠ Lány na období 2018 - 2020.

7/2017/13

Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce parkoviště u hřbitova“.

7/2017/14

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Lány prodloužení chodníku v ul. Křivoklátská“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat smlouvu s vítězem
výběrového řízení.
III.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA“ na akci
„Lány - prodloužení chodníku v ul. Křivoklátská“.

7/2017/15

Zastupitelstvo po projednání schvaluje přijetí darů pro Základní školu
Ch.G.Masarykové Lány:
•
Peněžitého daru ve výši 10.000 Kč od firmy TROAX s.r.o.,
Kročehlavská 1008, Kladno. Účelově určeno na nákup výtvarných
potřeb a náklady související s organizací poznávacích aktivit v 3.B a
8.třídě.
•
Věcného daru – 1 ks digitální piano KURZWEIL M230 SR a 1 ks
reprosoustava přenosná IBIZA v celkové hodnotě 27.746,93 Kč od
Sdružení rodičů. Přátel a dětí školy, se sídlem Lány, Školní 93, 27061.
Účelově určeno na výuku hudební výchovy a kulturní akce.

7/2017/16

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje kandidaturu Ing. Ivany
Píšové na přísedící Okresního soudu v Rakovníku na období 2018 –
2022.

Roman Havelka,v.r., ověřovatel

Ing. Vlastimil Hořejší, v.r., ověřovatel

Karel Sklenička, v.r., starosta

JUDr. Ernest Kosár, v.r., místostarosta
zapsala: Ing. Lenka Hrotíková
Zápis vyhotoven dne: 31.10.2017
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