Zápis č. 2/2018 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
23. 4. 2018
Místo konání:
Sál Nad Narpou čp. 317, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 – 19:40 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
Omluveni:
0
Hosté:
0
Občanů:
12
Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 1/2018 ze dne 19. 2. 2018
4. Kontrola zápisu č. 1/2018 ze dne 19. 2. 2018
5. Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva
6. Schválení výsledku výběrového řízení – Adopark – hřiště pro mládež
7. Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o nočním klidu
8. Schválení příspěvků na činnost sportovních a zájmových spolků
9. Navýšení rozpočtu ZŠ Lány – úprava školní jídelny
10. Schválení projektu ZŠ Lány – Školní zdravotní družina
11. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – pozemek p.č.
199/163 v k.ú. Lány
12. Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek p.č. 185/258 v k.ú. Lány
13. Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek p.č. 186/4 v k.ú. Lány
14. Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek p.č. 186/6 v k.ú. Lány
15. Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek p.č. 210/2 v k.ú. Lány
16. Rozpočtová změna č.2/2018
17. Schválení daru pro MŠ Lány
18. Schválení výběrového řízení „Rekonstrukce autobusové zastávky –
Masarykovo náměstí, Lány“
19. 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 Ing. Lenku Hrotíkovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Janu Drastilovou a Alenu
Hlavsovou, zapisovatelku Ing. Lenku Hrotíkovou.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/1
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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. 2/2018/2
K bodu 3 – Kontrola usnesení č. 1/2018 ze dne 19.2.2018
Místostarostka Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č.1/2018 z veřejného
zasedání zastupitelstva obce a konstatuje, že všechna usnesení byla splněna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č.1/2018 z veřejného zasedání
ZO ze dne 19.2.2018.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/3
K bodu 4 – Kontrola zápisu č. 1/2018 ze dne 19.2.2018
Předsedající 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 č1/2018 z veřejného zasedání ze dne
19.2.2018.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/4
K bodu 5 – Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva
Starosta obce předkládá zastupitelům zprávu o činnosti za období březen – duben
2018.
Vyzývá zastupitele k diskuzi a doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti ZO za období
březen - duben 2018.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/5
K bodu 6 – Schválení výsledku výběrového řízení „Adopark – hřiště pro
mládež“.
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s výsledkem výběrového
řízení. Celkem se přihlásilo 5 firem. Po vyhodnocení doporučila komise uzavřít
smlouvu s firmou na 1. místě, což je firma Onyx wood s.r.o, Prachatice.
Diskuze:
p. B.: Ptá se na konečnou cenu.
p. starosta: Výsledná nabídková cena od vítězné firmy byla 1.267.416,- Kč bez DPH.
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pí. Drastilová: Dodává, že zatím nevíme konečné rozhodnutí ve věci žádosti o dotaci
na tuto akci, takže z rozpočtu obce může být investice daleko nižší.
p. Havelka: Doplňuje, že viděl vizualizaci projektu na pracovním zasedání
zastupitelstva obce a vypadalo to velmi profesionálně a zajímavě.
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Adopark – dětské hřiště“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s firmou Onyx wood
s.r.o, Prachatice.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/6
K bodu 7 – Obecně závazná vyhláška č.1/2018
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár předkládá návrh obecně závazné vyhlášky
č.1/2018 o zajištění nočního klidu. Důvodem schválení nové vyhlášky byly žádosti
spolků SDH Lány a Náš Vašírov o schválení dalších termínů konání akcí po 22 hod.
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyhlášku obce č.1/2018 o zajištění
nočního klidu.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/7
K bodu 8 – Schválení dotací na činnost sportovních a zájmových organizací
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár předkládá návrh na rozdělení dotací pro sportovní
a zájmové spolky v rámci dotačního řízení obce Lány. Výzva o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na rok 2018 byla schválena zastupitelstvem obce dne 19.2.2018 a
vyvěšena na webových stránkách obce Lány.
Výzva k diskuzi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení dotací z rozpočtu obce na činnost
sportovních a zájmových organizací – viz příloha č.1.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/8
K bodu 9 – Navýšení rozpočtu ZŠ Lány – úpravy školní jídelny
Starosta obce předkládá žádost ředitelky ZŠ Lány o navýšení rozpočtu základní
školy. Jedná se o pořízení objednávkového stravovacího systému pro školní jídelnu.
Předpokládaná částka pro tento účel činí 77.500,- Kč. Dále je nutná rekonstrukce
mycího centra vč. zařizovacích předmětů v hodnotě 180.000,- Kč Předpokládaný
termín realizace je červenec 2018.
Diskuze
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p. Luska: Dodává, že rodiče strávníků byli informováni, jak objednávkový systém
bude probíhat.
p. Pleiner: Táže se pana Lusky, jestli se nezapomíná i na rodiče dětí, co budou
teprve nastupovat do mateřské školy a do 1. třídy základní školy?
p. starosta: Informuje zastupitele, že celá věc je konzultována s oběma ředitelkami.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navýšení rozpočtu základní školy CH.G.
Masarykové o částku 77.500,- Kč na pořízení objednávkového stravovacího systému
školní jídelny a 180.000,- Kč za účelem rekonstrukce mycího centra školní jídelny.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/9
K bodu 10 –Schválení projektu ZŠ Lány – školní zdravotní družina
Starosta obce předkládá žádost ředitelky základní školy o podporu formou
spoluúčasti na projekt školní zdravotní družiny z Česko-německého fondu
budoucnosti. Projekt pod názvem „Udržování partnerství základen Školních
zdravotních skupin – boříme jazykové bariéry“ podporuje setkání žáků ŠZS z obce
Lány a německého města Beierfeield. Tato spolupráce funguje již 4 roky.
Celková částka spoluúčasti je 27.824,- Kč.
Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje spoluúčast obce ve výši 27.824,- Kč na
projektu „Udržování partnerství základen Školních zdravotních skupin – boříme
jazykové bariéry“ v základní škole Lány.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/10
K bodu 11 – Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ a.s. – pozemek p.č. 199/132
k.ú. Lány
Starosta Karel Sklenička přednesl žádost ČEZ Distribuce a.s. o uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a právu provést stavbu – nové vedení
KNN na pozemku 199/132 v k.ú. Lány v celkové délce 17m pro pro pozemek p.č.
199/163 v k.ú. Lány
Diskuze
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
s ČEZ Distribuce a.s. Děčín na zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č.
IV-12-6021690/VB/1 na pozemku p.č. 199/132 v k.ú.Lány
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.2/2018/11
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K bodu 12 – Smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet s.r.o. - pozemek
par.č. 185/180 v k.ú. Lány
Starosta obce předkládá návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou GasNet
s.r.o na pozemku parc. č. 185/180 v k.ú. Lány. Jedná se o plynárenské zařízení
v délce 12 m v ulici Polní pro pozemek p.č.185/258 v k.ú. Lány.
Částka za věcné břemeno činní 1200,- Kč.
Diskuze
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
185/180 v k.ú. Lány pro firmu GasNet s.r.o., Klišská 940/96 Ústí nad Labem.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/12
K bodu 13 – Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ a.s. – pozemek p.č.
186/3 v k.ú. Lány
Starosta Karel Sklenička přednesl žádost ČEZ Distribuce a.s. o uzavření na zřízení
věcného břemene na pozemku p.č. 186/3 v k.ú. Lány pro uložení kN pro pozemek
parc.č. 186/4 v k.ú. Lány. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením č.
3/2017/5 a podepsána 3.5.2017.
Celková částka za věcné břemeno je 1.000,- Kč
Diskuze
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu č. IV-12-6020927 o
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 186/3 v k.ú. Lány pro ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.2/2018/13
K bodu 14 – Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ a.s. – pozemek p.č.
186/3 v k.ú. Lány
Starosta Karel Sklenička přednesl žádost ČEZ Distribuce a.s. o uzavření na zřízení
věcného břemene na pozemku p.č. 186/3 v k.ú. Lány pro uložení kN pro pozemek
parc.č.186/6 v k.ú. Lány. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením č
8/2016/8 ze dne 19.12.2016 a podepsána 9.1.2017.
Celková částka za věcné břemeno jsou 2.000,- Kč
Diskuze
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Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu č. IV-12-6019759 o
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 186/3 v k.ú. Lány pro ČEZ Distribuce a.s.
Děčín.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.2/2018/14
K bodu 15 – Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ a.s. – pozemek p.č.
208/26 a 209/1 v k.ú. Lány
Starosta Karel Sklenička přednesl žádost ČEZ Distribuce a.s. o uzavření na zřízení
věcného břemene na pozemku p.č. 208/26 a 209/1 v k.ú.Lány pro uložení kN pro
pozemek parc.č. 210/2 Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením
č.7/2016/6 ze dne 31.10.2016 a podepsána 16.11.2016.
Celková částka za věcné břemeno je 1.000,- Kč
Diskuze
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu č. IV-12-6020116 o
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 208/26 a 209/1 v k.ú. Lány pro ČEZ
Distribuce a.s. Děčín.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.2/2018/15
K bodu 16 – Rozpočtová změna č. 2/2018
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší předkládá návrh rozpočtové změny
č. 2/2018. Jedná se o navýšení rozpočtu o dotaci, kterou získala mateřská škola
Lány. Dále je to navýšení rozpočtu pro ŠJ ZŠ Lány, které byly schváleny na dnešním
jednání. Toto navýšení bude kryto z rozpočtové rezervy – viz příloha č.2
Diskuze
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2018 – viz
příloha č.2
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.2/2018/16
K bodu 17 – Schválení přijetí daru pro MŠ Lány
Zastupitelka Jana Drastilová předkládá žádost ředitelky mateřské školy Lány o
souhlas s přijetím věcného daru Fotokniha 2017 od paní LK v hodnotě 2.000,- Kč.
Diskuze
Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje přijetí daru Fotokniha 2017
v hodnotě 2.000,- Kč od paní LK pro Mateřskou školu Lány.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/17
K bodu 18 – Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
autobusové zastávky – Masarykovo náměstí, Lány“
Starosta obce seznamuje zastupitele s výsledkem výběrového řízení na stavební
akci „Rekonstrukce autobusové zastávky – Masarykovo náměstí, Lány“. Celkem se
přihlásily 3 firmy. Po vyhodnocení doporučila komise uzavřít smlouvu s firmou na 1.
místě, která předložila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, což je firma Froněk,
Rakovník. Vlastní realizace bude prováděna v měsících červenec-srpen 2018.
Diskuze
p. Havelka: Dotazuje se na dřívější zkušenost s touto firmou.
p. starosta: Odpovídá, že zkušenosti s firmou Froněk, Rakovník jsou dobré. Tato
firma v Lánech realizovala už několik rekonstrukcí a staveb chodníků i komunikací.
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce autobusové zastávky – Masarykovo náměstí, Lány“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s firmou Froněk spol.
s.r.o. Rakovník.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/18
K bodu 19 – Diskuze
pí. Píšová: Předkládá žádost ředitelky Mateřské školy Lány na čerpání Fondu
investic ve výši 119.476,63Kč, a to na projekt Zahrada hrou a pořízení koberce do
interiéru školky.
pí. Drastilová: Informuje, že konzultovala s paní ředitelkou pokračování projektu
Zahrada hrou a dospěly k závěru, že zahrada by se neměla již více zastavovat
dalšími velkými prvky. Z tohoto důvodu je v projektu položka stěny na lezení,
zastřešení schodů na zahradu a případně i oprava plotu.
p. Pleiner: Ptá se, co se tedy vlastně bude schvalovat.
p. starosta: Odpovídá, že paní ředitelka žádá o čerpání celého Fondu investic do
rozpočtu na rok 2018, a to do celé jeho výše.
p. Luska: Táže se zastupitelů, co vlastně Fond investic je.
p. starosta: Fond investic je tvořen peněžními prostředky ve výši odpisů hmotného a
nehmotného dlouhodobého majetku. Zřizovatel schvaluje čerpání tohoto fondu a
může být použit pouze na další investiční akce v rámci příspěvkové organizace.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje čerpání Fondu investic mateřské
školy Lány na rok 2018 ve výši 119.476,63 Kč.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018/19
Diskuze:
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p. Havelka: Zmiňuje výsadbu stromů u Slovanky. Kontaktoval pana cestmistra a
nemá s tím žádný problém. Řešili spolu jen otázku výšky stromů, a co se týče
nákupu stromů, poptávku již zadal. Dále se musí jen dořešit otázka, kdo se postará o
samotnou výsadbu. Navrhuje zapojit děti do této akce.
p. Polášek: Doplňuje, že v dnešní době sázet stromy prakticky kdykoliv, jen se musí
vyřešit zálivka.
p. Havelka: Dále vznáší otázku ve věci výstavby oborní brány, z důvodu organizace
setkání rodáků a ptá se na názor zastupitelů.
p. starosta: Jsou zahájená stavební řízení a žádost o stavební povolení. Jedná se o
samotnou bránu a přeložka plynovodu (Stavební úřad Nové Strašecí), vlastní
komunikace (Magistrát města Kladna) a přeložka vodovodu. Doufáme, že se to
stihne v plánovaném termínu – tzn. podzim 2018.
p. Havelka: Dále informuje o akci Rocková Nakopanina, kde vystoupí YoYo Band.
p. starosta: Informuje zastupitele, že v pátek proběhla velká akce MAS
Svatováclavsko z.s. ve spolupráci s Lesní správou Lány, kdy bylo v lánské oboře
vysazeno 5 dubů k příležitosti 100. výročí založení Československa. Zástupci z 5
obcí sdružených v MAS Svatováclavsko / Lány, Kačice, Stochov, Kamenné
Žehrovice a Tuchlovice/, zasadili svůj dub. Ke stromům byl k této příležitosti usazen i
pamětní kámen.
p. starosta: Dále informuje, že dojde k úpravě zeleně u parkoviště na konci
Křivoklátské ulice, se souhlasem majitele pozemku, Dražební společnosti.
p. Pleiner: Zmiňuje zápis do 1. tříd základní školy – velmi pozitivně hodnotí přístup
paní ředitelky i všech zúčastněných, a to především díky systému a formě zápisu.
p. B.: Ptá se, jestli je už nějaký ucelený rozpočet Oborní brány?
p. starosta: Rozpočty od projektantů jsou připraveny, každopádně ceny ještě nejsou
vysoutěženy, takže se to nedá přesně říci. Předpoklady projektantů jsou 2,8 mil
komunikace a 1,8 mil vlastní brána.
pí. UP: Ptá se na parkování v ulici Lesní a termíny, kdy se tam nebude moci
parkovat, při rekonstrukci komunikace.
p. starosta: Upřesňuje termíny, které nám byly sděleny firmou AVE Kladno.
p. G.: Táže se na ČOV Vašírov a jak to vypadá s její realizací.
p. Kosár: Odpovídá, že ČOV Vašírov je stále v jednání. V současné době probíhá
řízení na Kladně. Bohužel jsme nikdy nedosáhli na dotaci a díky dalším komplikacím
se celá věc musela zastavit a začít od začátku. Realizace by pak předpokladem měla
začít příští rok.
p. Starosta: Dodává, že v tuto chvíli to není záležitost finanční, ale problém
legislativní. Obec Lány našetřila na tuto záležitost prozatím 12mil. Kč. Přesný termín
realizace si neodvažuji říct. Největším problémem jsou i pozemky, kdy došlo v rámci
pozemkových úprav ke změnám majitelů. Zde musí proběhnout jednání s novými
majiteli. Například i komunikace je sice Středočeského kraje, ale pozemky pod nimi
jsou v majetku soukromých osob.
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pí. Krátká: Informuje, že dělala předběžný průzkum mezi občany Vašírova a většina
by se ke kanalizaci připojila.
Náš Vašírov: Zástupkyně spolku Náš Vašírov nabídla pomoc při osvětě ve Vašírově
v této záležitosti. Jako další problém ve Vašírově vidí chodníky.
p. Kosár: Reaguje, že to je zase problém soukromých pozemků.
p. B.: Ptá se, jestli se nedají udělat nějaké plánovací smlouvy s vašírovskými občany,
kteří mají zájem o připojení na kanalizaci, aby bylo jisté, kdo se ke kanalizaci později
opravdu připojí.
p. Kosár: Odpovídá, že takovýto vztah není legislativně možný.
p. Havelka: Zmiňuje existenci evropské směrnice o nutnosti připojení na kanalizace
nebo vlastnictví soukromých čističek u rodinných domů. Dále se ptá, kde je tedy
problém? Jestli to je tedy na úřadech, ty musí dodržet nějaké lhůty.
p. Starosta: Odpovídá, že v případě, kdy má už věc k řešení projektant, tak se to
musí udělat na stávající podmínky a opět se musí udělat další řízení. Hledá se
nejlepší řešení celé věci.
p. Pleiner: Reaguje na poznámku pana Havelky - směrnice evropské unie sice
existuje, jenže se realizace této směrnice v celé Evropské unii zdá neproveditelná.

Do diskuze se dále již nikdo nepřihlásil a starosta zasedání zastupitelstva ukončil
v 19:40 hodin .
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 2/2018
ze dne 23.dubna 2018
2/2018/1

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Janu Drastilovou a
Alenu Hlavsovou, zapisovatelku Ing. Lenku Hrotíkovou.

2/2018/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

2/2018/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č.1/2018
z veřejného zasedání ZO ze dne 19.2.2018.

2/2018/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č1/2018 z veřejného zasedání
ze dne 19.2.2018.

2/2018/5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti ZO
za období březen - duben 2018.

2/2018/6

I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výsledek výběrového
řízení na akci „Adopark – dětské hřiště“.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s
firmou Onyx wood s.r.o, Prachatice.

2/2018/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyhlášku obce č.1/2018 o
zajištění nočního klidu.

2/2018/8

Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení dotací z rozpočtu obce na
činnost sportovních a zájmových organizací – viz příloha č.1.

2/2018/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navýšení rozpočtu základní
školy CH.G. Masarykové o částku 77.500,- Kč na pořízení
objednávkového stravovacího systému školní jídelny a 180.000,- Kč za
účelem rekonstrukce mycího centra školní jídelny.

2/2018/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje spoluúčast obce ve výši
27.824,- Kč na projektu „Udržování partnerství základen Školních
zdravotních skupin – boříme jazykové bariéry“ v základní škole Lány.

2/2018/11

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí s ČEZ Distribuce a.s. Děčín na zřízení věcného břemene a
právu provést stavbu č. IV-12-6021690/VB/1 na pozemku p.č. 199/132
v k.ú.Lány
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.

2/2018/12

I. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 185/180 v k.ú. Lány pro firmu GasNet s.r.o., Klišská
940/96 Ústí nad Labem.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
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2/2018/13

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu č. IV-126020927 o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 186/3 v k.ú. Lány
pro ČEZ Distribuce a.s., Děčín.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.

2/2018/14

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu č. IV-126019759 o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 186/3 v k.ú. Lány
pro ČEZ Distribuce a.s. Děčín.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.

2/2018/15

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu č. IV-126020116 o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 208/26 a 209/1
v k.ú. Lány pro ČEZ Distribuce a.s. Děčín.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.

2/2018/16

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu
č.2/2018 – viz příloha č.2

2/2018/17

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje přijetí daru Fotokniha
2017 v hodnotě 2.000,- Kč od paní LK pro Mateřskou školu Lány.

2/2018/18

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje výsledek
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce autobusové zastávky –
Masarykovo náměstí, Lány“.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu
s firmou Froněk spol. s.r.o. Rakovník.

2/2018/19

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje čerpání Fondu
investic mateřské školy Lány na rok 2018 ve výši 119.476,63 Kč.

Jana Drastilová, ověřovatel v.r.
Alena Hlavsová ověřovatel v.r.
Karel Sklenička, starosta v.r.
JUDr. Ernest Kosár, místostarosta v.r.
zapsala: Ing. Lenka Hrotíková
Zápis vyhotoven dne: 25.4.2018
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