Zápis č. 3/2018 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
11. 6. 2018
Místo konání:
Sál Nad Narpou čp. 317, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 – 19.45 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
Omluveni:
2 (Dagmar Krátká, Ing. Oldřich Polášek)
Hosté:
0
Občanů:
9
Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 2/2018 ze dne 23. 4. 2018
4. Kontrola zápisu č. 2/2018 ze dne 23. 4. 2018
5. Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva
6. Schválení účetní závěrky za rok 2017
7. Schválení závěrečného účtu a výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2017
8. Rozpočtová změna č.3/2018
9. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno – ČEZ Distribuce vedení NN
Vašírov
10. Prodeje pozemku par.č. 146/10 v k.ú. Lány
11. Prodloužení nájmu nebytových prostor č.p.174 – lékárna
12. Stanovení počtu zastupitelstva pro další volební období
13. Schválení výsledku výběrového řízení na akci “Obnova oborní brány -1.etapa“
14. Schválení přijetí darů pro MŠ Lány a ZŠ Lány
15. Žádost o změnu územního plánu obce Lány
16. Převod financí do fondu investic ZŠ Lány
17. Koupě pozemku KL Real parc.č. 159/1 v k.ú. Vašírov
18. Plánovací smlouva – komunikace parc.č.443 k.ú Vašírov
19. Schválení výše úplaty za předškolní vzdělávání
20. Schválení výjimky z počtu žáků na třídu v MŠ
21. 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 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: 8
proti: 0
zdrželi se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/1
1

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: 9
proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/2
K bodu 3 – Kontrola usnesení č. 2/2018 ze dne 23.4.2018
Místostarostka Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č.2/2018 z veřejného
zasedání zastupitelstva obce a konstatuje, že usnesení č. 2/2018/12 - Smlouva o
zřízení věcného břemene s GasNet s.r.o. - pozemek par.č. 185/180 v k.ú. Lány trvá,
ostatní usnesení byla splněna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č.2/2018 z veřejného zasedání
ZO ze dne 23.4.2018.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/3
K bodu 4 – Kontrola zápisu č. 2/2018 ze dne 23.4.2018
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.2/2018 z veřejného zasedání ze dne
23.4.2018.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/4
K bodu 5 – Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva
Starosta obce předkládá zastupitelům zprávu o činnosti za období od minulého VZ.
Vyzývá zastupitele k diskuzi a doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti ZO za uplynulé
období.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/5
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K bodu 6 – Schválení účetní závěrky za rok 2017
Předseda finančního výboru ing. Hořejší předkládá zastupitelům ke schválení účetní
závěrku za rok 2017. Ta se skládá z účetních výkazů sestavených k rozvahovému
dni 31.12.2017 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, inventarizační zprávy a zpráv
z vnitřních finančních kontrol. Výsledkem hospodaření za rok 2017 je zisk ve výši
8.020.877,40Kč.
Diskuze:
K. Sklenička: k navýšení zisku došlo také nákupem vodohospodářské infrastruktury
v insolvenčním řízení a následným prodejem VKM.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dle ustanovení § 84 odst.2 zákona o obcích účetní
závěrku za rok 2017 včetně výsledku hospodaření za rok 2017.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
(Jana Drastilová, Alena Hlavsová, Roman Havelka, Ing. Vlastimil Hořejší, JUDr.
Ernest Kosár, Jiří Luska, Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Karel Sklenička)
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/6
K bodu 7 – Schválení závěrečného účtu obce a výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017.
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelstvu k projednání návrh
závěrečného účtu, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích. Dále
vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, obcí a státních
fondů. Nedílnou součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Všechny dokumenty byly zveřejněny na úřední desce obce od 15. 5. 2018 do 11. 6.
2018. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Přezkoumání bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Středočeského kraje.
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez
výhrad.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
(Jana Drastilová, Alena Hlavsová, Roman Havelka, Ing. Vlastimil Hořejší, JUDr.
Ernest Kosár, Jiří Luska, Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Karel Sklenička)
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/7
K bodu 8 – Rozpočtová změna č. 3 /2018 – příloha č.1
Předseda finančního výboru ing. Hořejší předkládá zastupitelům návrh na
rozpočtovou změnu č. 3/2018 – viz příloha č.1
Výzva k diskuzi:
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Starosta: částka ve výši 107.650,-Kč jsou získané finanční prostředky pro ZŠ na
základě grantu. Protože se jedná o ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu, jsou poukázány na účet zřizovatele a obratem jsou přeposlány ZŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2018 – viz příloha č.1.
Hlasování: pro 9 proti:
0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/8
K bodu 9 – Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno – ČEZ Distribuce –
NN Vašírov
Starosta obce předkládá žádost ČEZ Distribuce o zřízení smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 217/1, 221/1, st.53 v k.ú.
Vašírov pro uložení vedení NN pro č.p. 1 a č.p.2
Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. IV-126022313/001 o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 217/1, 221/1, st.53
v k.ú. Vašírov pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8 Děčín pro uložení vedení NN.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/9
K bodu 10 – Schválení záměru prodeje pozemku parc.č. 146/10 v k.ú. Lány
Místostarosta obce JUDr. Kosár předkládá návrh na prodej pozemku parc.č.146/10
v k.ú. Lány pro Správu pražského hradu. Jedná se pozemek o výměře 25 m2, který
je oplocen a užívám SPH u č.p. 108. Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce
23.5.2018. Náklady na pořízení geometrických plánů a smlouvy hradí kupující.
Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 146/10 v k.ú.
Lány o výměře 25 m2 Správě pražského hradu. Cena za 1 m2 pozemku činí 160,Kč.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/2018/10
K bodu 11 – Prodloužení nájmu nebytových prostor v č.p.174 - lékárna
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár předkládá žádost nájemce nebytových prostor –
lékárny, v č.p. 174. Nájemce žádá změnu doby trvání smlouvy z doby neurčité na
dobu určitou – 5 let. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti. Záměr byl zveřejněn
na úřední desce dne 23.5.2018
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Diskuze
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnu nájemní smlouvy na nebytové
prostory lékárny v č.p. 174 z doby trvání neurčité na dobu trvání 5 let.
Hlasování: pro 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/2018/11
K bodu 12 – Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na příští volební
období
Starosta obce předkládá návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva obce Lány na
příští volební období v počtu 11.
Diskuze
Karel Pleiner: ze své zkušenosti zastupitele podporuje pro další volební období návrh
starosty na 11 členů zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce Lány na příští volební
období na 11.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/12
K bodu 13 – Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Obnova oborní
brány – 1.etapa“
Starosta Karel Sklenička seznamuje zastupitele s výsledkem výběrového řízení na
akci „Obnova oborní brány –1.etapa“.
Výběrová komise doporučuje uzavřít smlouvu s firmou Klika - Dvořák s.r.o. Kladno.
Diskuze
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Obnova oborní brány – 1.etapa“
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s firmou Klika- Dvořák
Kladno.
Hlasování: pro 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/2018/13
K bodu 14 – Schválení přijetí darů pro MŠ Lány a ZŠ Lány
Místostarostka obce předkládá žádosti ředitelek MŠ a ZŠ Lány o souhlas s přijetím
darů.
MŠ Lány – 12.649,- Kč od spolku Naše Lány z.s. na pořízení knih pro knihovnu MŠ
ZŠ Lány – 110.000,- Kč od SRPDŠ Lány, Školní 93 na pořízení školních potřeb a
interaktivní techniky.
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Diskuze
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje přijetí daru pro MŠ Lány ve výši 12.649,- Kč od
z.s. Naše Lány na zakoupení knih pro knihovnu MŠ Lány.
II.
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje přijetí daru pro ZŠ Lány ve výši 110.000,- Kč od
Spolku rodičů a přátel dětí a školy Lány, Školní 93 na školní potřeby a interaktivní
techniku.
Hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/2018/14
K bodu 15 – Žádost o změnu územního plánu obce
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelů žádost paní MK o změnu
územního plánu obce. Jedná se o parcely č. 174/12 a 185/257 v k.ú. Lány. Požaduje
změnit zařazení těchto parcel z hromadného bydlení do bydlení individuálního.
Diskuze
Starosta: navrhuje, aby bylo vyvoláno jednání s pořizovatelem ÚP tj. Magistrát města
Kladna.
JUDr.Kosár: stavební úřad nepovoluje prodeje pozemků, které jsou vedeny jako
komunikace, i když se jedná o historické přeplocení pozemků. V obci je takových
pozemků více. Proto navrhuje do změny územního plánu ve zkráceném řízení
zařadit i pozemky o kterých obec ví.
Jana Drastilová: platí to, že zastupitelstvo rozhodne o tom, které změny schválí.
JUDr. Kosár: ano, všechny změny budou procházet rozhodnutím zastupitelstva.
Ing. Hořejší: jak velký je pozemek pí.MK.
Starosta: cca 1.500 m2. Pokud by nedošlo ke změně pozemku z hromadného
bydlení na individuální je zde možná výstavba bytového domu.
Roman Havelka: ke změně ÚP se může přihlásit kdokoliv. Jak budou občané
informováni.
Starosta: Pořizovatel bude postupovat podle zákona. Zveřejnění bude obvyklé jak při
pořizování ÚP, tj. veřejné vyhlášky.
Jiří Luska: kdo bude financovat vybudování obratiště před stavebním pozemkem
paní MK.
Starosta: pozemek je v majetku pí,MK, kde bude umístěn vjezd na její stavební
pozemek. Podmínky stanoví stavební úřad a realizace je na majiteli pozemku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání ukládá starostovi obce projednat
s pořizovatelem ÚP Magistrátem města Kladna, odborem územního plánování návrh
na změnu ÚP.
Hlasování: pro 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/2018/15
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K bodu 16 - Převod finančních prostředků do fondu investic ZŠ Lány
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší předkládá žádost ředitelky ZŠ Lány
o schválení převodu finančních prostředků z provozního fondu do fondu investic.
Jedná se o částku 70.000,- z provozních prostředků.
Diskuze
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje převod finančních prostředků ve
výši 70.000,- Kč z provozních prostředků do investičního fondu ZŠ Lány.
Hlasování: pro 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/2018/16
K bodu 17 Koupě komunikace a veřejného osvětlení - Koněspřežní
Starosta obce předkládá zastupitelům návrh na odkoupení pozemků par.č. 159/46 o
výměře 6 m2 v k.ú. Vašírov, pozemek par.č. 159/1 na kterém je vybudovaná
komunikace vč. veřejného osvětlení. od firmy KL Real – ulice Koněspřežní.
Diskuze
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje koupi pozemků parc.č.159/46,
parc.č. 159/1 v k.ú. Vašírov vč. vybudovaných komunikací a veřejného osvětlení
v ulici Koněspřežní od firmy KLReal s.r.o. Praha za celkovou částku 1000,- Kč.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/2018/17
K bodu 18 Plánovací smlouva pozemek parc.č.443 k.ú. Vašírov
Místostarosta JUDr. Kosár předkládá návrh Plánovací smlouvy mezi obcí Lány a
panem TB, bytem Nové Strašecí , TB bytem Stodůlky, SP bytem Dejvice a Ing. LS
bytem Dejvice. Žadatelé plánují na svých pozemcích p.č. 441, 464, 466, 444, 443,
445,446 všechny v k.ú. Vašírov provést stavbu technické a dopravní infrastruktury
pro výstavbu 24 nových RD. Žadatelé se dále zavazují prodat část vybudované
infrastruktury a to: stavbu komunikace vč. chodníku, zelených pasů, systému odvodu
a likvidace dešťových vod z komunikace a stavbu veřejného osvětlení za dohodnutou
kupní cenu 1,-Kč nejpozději do 6 měsíců od jejich kolaudace.
Diskuze:
Jana Drastilová: nelze provést směnu pozemku s městem Stochov?
Starosta: Stochov nemá žádné pozemky, které by mohl směnit.
Jana Drastilová: navrhuje směnu pozemku před kruhovým objezdem, kde není
vybudovaný chodník.
JUDr. Kosár: výměra pozemku pro zástavbu RD několikrát převyšuje výměru
pozemku pro vybudování chodníku.
Karel Pleiner: jaké problémy či závazky mohou pro obec vzniknout. Např. při
vybudování kanalizace ve Vašírově nemůže vzejít požadavek na připojení?
Starosta: všechna připojení na infrastrukturu budou z k.ú. Stochov. Při výstavbě RD
bude likvidace odpadních vod řešena jímkami, po rekonstrukci čističky Stochov
budou domy napojeny na kanalizaci.
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Roman Havelka: navýšení počtu obyvatel bude pro obec výhoda ve zvýšení daňové
výtěžnosti.
Jiří Luska: kdo bude provádět údržbu komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.
Starosta: to vše bude zajišťovat obec Lány.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje Plánovací smlouvu s TB, bytem
Nové Strašecí, TB bytem Stodůlky, SP bytem Dejvice a Ing. LS bytem Dejvice na
stavbu technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu 24 nových RD na pozemcích
p.č. 441, 464, 466, 444, 443, 445,446 všechny v k.ú. Vašírov. Stavba komunikace
vč. chodníku, zelených pasů, systému odvodu a likvidace dešťových vod
z komunikace a stavbu veřejného osvětlení bude nejpozději do 6 měsíců od
kolaudace prodána obci Lány za dohodnutou kupní cenu 1,-Kč.
Hlasování: pro 7
proti: 0
zdrželi se: 2
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/2018/18
K bodu 19 – Schválení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce
2018/2019
Místostarostka Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelům žádost ředitelky MŠ Lány o
úplatě za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019. Návrh činí 500,Kč/žáka/měsíc, nedochází tedy ke zvýšení oproti minulým rokům. Děti s povinnou
předškolní docházkou jsou od platby osvobozeny.
Výzva k diskuzi:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výší úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok
2018/2019 a to ve výši 500,-Kč/měs./žák.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/19
K bodu 20 – Schválení výjimky z počtu žáků na třídu v MŠ
Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelům žádost ředitelky MŠ Lány o povolení
výjimky z počtu žáků na třídu. Třída se naplňuje do počtu 24 dětí a výjimka povoluje
navýšení o 4 děti. Naplnění kapacity 100 dětí nebude překročeno.
Výzva k diskuzi:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou na zvýšení počtu dětí ve třídě na 28 v MŠ
Lány pro školní rok 2018-2019
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018/20
K bodu 21 – Diskuze
Roman Havelka: navrhuje schválit dotaci ve výši 100.000,-Kč od Středočeského
kraje na pořádání akce Rocková Nakopanina 2018.
8

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 100.000,-Kč na akci Rocková
Nakopanina 2018 ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/2018/21
Jana Drastilová: bude nadále trvat pronájem oddělených prostor MŠ v domě paní J.
Starosta: kapacita MŠ bude naplněna na maximum 100 dětí. Pronájem bude trvat
další školní rok.
Miluše Vaněčková: v přijímacím řízení byly přijaty do MŠ všechny děti s bydlištěm
v Lánech. Pro další školní rok máme zapsáno 97 dětí a na tři volná místa bude
v srpnu vyhlášeno druhé kolo zápisu do MŠ.
Miluše Vaněčková: obec má pronajatý pozemek, který tvoří vstup na zahradu MŠ.
Navrhuje vyvolat jednání s majiteli pozemku, zda by nebylo možné odkoupit
pozemek do vlastnictví obce.
Starosta: noví majitele plánují výstavbu domu pro seniory na místě Hubertusu a s tím
otevřou pro pěší uličku tak, jak bývala v minulosti. Vznikne spojnice mezi ul. Školní a
Zámeckou.
VR: jaký je termín realizace I. etapy výstavby oborní brány. V případě, že by se
brána nevybudovala ještě letos, bude funkční I. etapa?
Starosta: I. etapa řeší komunikaci a dopravní řešení, vč. přeložky vodovodu a
veřejného osvětlení. V případě, že brána nebude v návaznosti vybudována ještě
v letošním roce, stane se komunikace zcela funkční.
II. etapa řeší pak obnovu samotné oborní brány kdy se obec potýká s problémem
sehnat vůbec firmu, která by se přihlásila do výběrového řízení.
JV: kdy bude umístěna dopravní značka „přechod pro chodce“ u hřbitova.
Starosta: umístění bylo urgováno na Správě a údržbě silnic. O výsledku bude osobně
informovat pana V starosta obce.
VR: připravuje obec sraz rodáků.
Roman Havelka: chtěl vznést stejný dotaz a zároveň navrhuje uspořádat sraz rodáků
u příležitosti 100. výročí vzniku republiky a obnovy oborní brány.
Starosta: v této chvíli není znám termín dokončení oborní brány a tím ani neznáme
datum uspořádání srazu rodáků. Volby do zastupitelstva obcí jsou vyhlášeny na
5.10. - 6.10.2018 nelze připravovat pro další zastupitelstvo akce, kterých se nikdo
z nás nemusí účastnit.
Roman Havelka: Nevidí vhodnější termín než říjen 2018.
Starosta: táže se, zda zastupitel Havelka celou akci zaštítí.
Roman Havelka: nemám problém se zaštítěním akce, zajišťovat musí obec.
Starosta dává návrh na usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem uspořádat sjezd rodáků v termínu dle
dokončení oborní brány 28.10. 2018 nebo 30.11.2018.
Hlasování: pro: 2
proti: 1
zdrželi se: 6
Návrh usnesení č.3/2018/22 nebyl přijat
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Roman Havelka: zve občany na akce Rocková Nakopanina – 29.6.2018
Gulášfest 2018 – 11.8.2018. Koncert u vašírovské kapličky se bude konat
v podzimních měsících.

Jana Drastilová: bude se konat sochařské sympozium?
Roman Havelka: ano, v termínu 17. – 23.9.2018 sochat se bude ze dřeva, přihlášeno
je 5 sochařů a téma je volné.
Jiří Luska: na konci ul. Berounská je utržená značka LÁNY, která označuje konec
obce.

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 3/2018
ze dne 11. června 2018

3/2018/1

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

3/2018/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

3/2018/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č.2/2018
z veřejného zasedání ZO ze dne 23.4.2018.

3/2018/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č.2/2018 z veřejného
zasedání ze dne 23.4.2018.

3/2018/5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti ZO
za uplynulé období.

3/2018/6

Zastupitelstvo obce schvaluje dle ustanovení § 84 odst.2 zákona o
obcích účetní závěrku za rok 2017 včetně výsledku hospodaření za rok
2017.

3/2018/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závěrečný účet obce za
rok 2017 bez výhrad.

3/2018/8

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2018 – viz
příloha č.1.

3/2018/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí č. IV-12-6022313/001 o zřízení věcného břemene na
pozemcích parc.č. 217/1, 221/1, st.53 v k.ú. Vašírov pro ČEZ Distribuce
a.s., Teplická 874/8 Děčín pro uložení vedení NN.
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3/2018/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č.
146/10 v k.ú. Lány o výměře 25 m2 Správě pražského hradu. Cena za
1 m2 pozemku činí 160,- Kč.

3/2018/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnu nájemní smlouvy
na nebytové prostory lékárny v č.p. 174 z doby trvání neurčité na dobu
trvání 5 let.

3/2018/12

Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce Lány na
příští volební období na 11.

3/2018/13

I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje výsledek výběrového
řízení na akci „Obnova oborní brány – 1.etapa“
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s firmou
Klika- Dvořák Kladno.

3/2018/14

I.
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje přijetí daru pro MŠ Lány ve výši
12.649,- Kč od z.s. Naše Lány na zakoupení knih pro knihovnu MŠ
Lány.
II.
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje přijetí daru pro ZŠ Lány ve výši
110.000,- Kč od Spolku rodičů a přátel dětí a školy Lány, Školní 93 na
školní potřeby a interaktivní techniku.

3/2018/15

Zastupitelstvo obce Lány po projednání ukládá starostovi obce
projednat s pořizovatelem ÚP Magistrátem města Kladna, odborem
územního plánování návrh na změnu ÚP.

3/2018/16

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje převod finančních
prostředků ve výši 70.000,- Kč z provozních prostředků do investičního
fondu ZŠ Lány.

3/2018/17

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje koupi pozemků
parc.č.159/46, parc.č. 159/1 v k.ú. Vašírov vč. vybudovaných
komunikací a veřejného osvětlení v ulici Koněspřežní od firmy KLReal
s.r.o. Praha za celkovou částku 1000,- Kč.

3/2018/18

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje Plánovací smlouvu s
TB, bytem Nové Strašecí, TB bytem Stodůlky, SP bytem Dejvice a Ing.
LS bytem Dejvice na stavbu technické a dopravní infrastruktury pro
výstavbu 24 nových RD na pozemcích p.č. 441, 464, 466, 444, 443,
445,446 všechny v k.ú. Vašírov. Stavba komunikace vč. chodníku,
zelených pasů, systému odvodu a likvidace dešťových vod
z komunikace a stavbu veřejného osvětlení bude nejpozději do 6
měsíců od kolaudace prodána obci Lány za dohodnutou kupní cenu 1,Kč.
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3/2018/19

Zastupitelstvo obce souhlasí s výší úplaty za předškolní vzdělávání pro
školní rok 2018/2019 a to ve výši 500,-Kč/měs./žák.

3/2018/20

Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou na zvýšení počtu dětí ve třídě
na 28 v MŠ Lány pro školní rok 2018-2019

3/2018/21

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 100.000,-Kč na akci
Rocková Nakopanina 2018 ze Středočeského fondu kultury a obnovy
památek.

SOUHRN NEPŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 3/2018
ze dne 11. června 2018
3/2018/22

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem uspořádat sjezd rodáků
v termínu dle dokončení oborní brány 28.10. 2018 nebo 30.11.2018.

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: 13.6.2018
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