ZÁPIS č. 7 /2018
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

Den konání:
Místo konání:
Jednání probíhalo od - do:

5. 11. 2018
Sál Nad hospodou NARPA,
Lány čp. 317
18.00 – 19.00 hodin

Členů zastupitelstva obce:
11
Z toho:
- přítomno
11
(Jana Drastilová, Alena Hlavsová, Martina Hořejší, Ing. Vlastimil Hořejší,
JUDr. Ernest Kosár, Petr Králíček, Dagmar Krátká, Ing. Ivana Píšová, Karel
Pleiner, Ing. Vít Rybář, MBA, Karel Sklenička)
- omluveno:
- neomluveno:
Občanů:
Hosté:

0
0
23
0

Program jednání:
1) Zahájení
2) Složení slibu
3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
8) Jmenování oddávajících s právem užívání státního znaku a určení oddacího dne
9) Volba členů školské rady
10) Pověření zastupitele při změnách ÚP, studií a regulačního plánu
11) Diskuse
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K bodu 1 - ZAHÁJENÍ
Zasedání Zastupitelstva obce Lány bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním
starostou obce Karlem Skleničkou (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, konalo do 15 ti dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lány zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25. 10. 2018 do 5. 11. 2018. Současně
byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

K bodu 2 - SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

K bodu 3 - URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu Janu Drastilovou a Alenu Hlavsovou.
Zapisovatelkou určil Danu Hnízdilovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány určuje ověřovateli zápisu Janu Drastilovou a Alenu
Hlavsovou, zapisovatelkou Danu Hnízdilovou.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/1 bylo schváleno
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K bodu 4 - SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající navrhl program dnešního jednání a požádal zastupitele další návrhy a
doplnění. Návrhy na rozšíření a doplnění programu nejsou, dává hlasovat o
programu dnešního jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro:
11
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/2 bylo schváleno

K bodu 5 – VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty.
Mají zastupitelé jiný návrh?
Nebylo tomu tak, proto bylo přistoupeno k hlasování, aby byli voleni dva
místostarostové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zvolení dvou místostarostů.
Výsledek hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/3 bylo schváleno
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění:
Dále bylo předsedajícím navrženo, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
uvolněná a funkce místostarostů jako neuvolněné.
Má někdo jiný návrh nebo stanovisko?
Nebylo tomu tak, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: pro: 11 proti: 0
Usnesení č. 7/2018/4 bylo schváleno

zdrželi se: 0

Určení způsobu volby starosty a místostarostů:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarostů veřejným hlasováním.
Proto vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.

-
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarostů.
Výsledek hlasování: pro: 11 proti: 0
Usnesení č. 7/2018/5 bylo schváleno

zdrželi se: 0

Návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Zástupci volebních stran dle vylosovaných pořadových čísel na kandidátce
přednesli své návrhy na funkci starosty:
Pro dobrou věc: Karel Sklenička
Komunistická strana Čech a Moravy: Karel Sklenička
Společně pro Lány a Vašírov : Karel Sklenička
Byl navržen jeden kandidát, zastupitelstvo přešlo k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány volí starostou obce Lány Karla Skleničku.
Výsledek hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 1
Usnesení č. 7/2018/6 bylo schváleno

Nově zvolený starosta poděkoval za projevenou důvěru a pokračoval dalším
bodem programu.
Návrh kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Zástupci volebních stran a sdružení přednesli své návrhy na funkci
1. místostarosty:
Pro dobrou věc: nemá žádný návrh
Komunistická strana Čech a Moravy: JUDr. Ernest Kosár
Společně pro Lány a Vašírov: JUDr. Ernest Kosár
Předsedající požádal zastupitele, aby sdělili svá stanoviska k předloženému
návrhu.
Žádná stanoviska nebyla sdělena, došlo k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány volí 1. místostarostou JUDr. Ernesta Kosára.
Výsledek hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 1
Usnesení č. 7/2018/7 bylo schváleno.
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Předsedající vyzval zástupce volebních stran a sdružení, aby přednesli své návrhy
na funkci 2. místostarosty:
Pro dobrou věc : nemá žádný návrh
Komunistická strana Čech a Moravy: Ing. Ivana Píšová
Společně pro Lány a Vašírov : Ing. Ivana Píšová
Zastupitelé přistoupli k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány volí 2. místostarostkou Ing. Ivanu Píšovou.
Výsledek hlasování: pro: 11 proti: 0
Usnesení č. 7/2018/8 bylo schváleno

zdrželi se: 0

K bodu 6 – ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Podle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích je povinnost zřídit
finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být
lichý (§118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít
nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výborů mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby. Předsedou výboru může být pouze člen zastupitelstva (§
117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního a finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1
zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít 3 členy.
Nikdo ze zastupitelů nevznesl jiný návrh nebo stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/9 bylo schváleno
Volba předsedy finančního výboru
Na výzvu předsedajícího přednesli zastupitelé návrhy na funkci předsedy
finančního výboru:
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Pro dobrou věc : nemá žádný návrh
Komunistická strana Čech a Moravy: Ing. Vlastimil Hořejší
Společně pro Lány a Vašírov : Ing. Vlastimil Hořejší
Zastupitelé přistoupli k hlasování:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány volí předsedou finančního výboru Ing. Vlastimila Hořejšího.
Výsledek hlasování: pro: 10 proti: 0
Usnesení č. 7/2018/10 bylo schváleno.

zdrželi se: 1

Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta požádal zastupitele, aby přednesli návrh na funkci předsedy kontrolního
výboru.
Pro dobrou věc : nemá návrh
Komunistická strana Čech a Moravy: nemá návrh
Společně pro Lány a Vašírov : Alena Hlavsová
Zastupitelé přistoupili k hlasování:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány volí předsedkyní kontrolního výboru Alenu Hlavsovou.
Výsledek hlasování: pro: 10 proti: 0
Usnesení č. 7/2018/11 bylo schváleno.

zdrželi se: 1

Starosta obce konstatoval, že členové finančního a kontrolního výboru budou zvoleni
na příštím veřejném zasedání.
K bodu 7 – ROZHODNUTÍ O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH
ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
Předsedající navrhuje, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, poskytována měsíční odměna ve výši 1.534,-Kč, a to ode dne
přijetí tohoto usnesení.
Nikdo ze zastupitelů neměl jiné návrhy.
Předsedající dal hlasovat.
-
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
1.534,-Kč/měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a
v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se
zúčastnil.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/12 bylo schváleno

Dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována odměna
za výkon funkce předsedy výboru a komisí ve výši 3.068,- Kč/měs.
Nebyl podán jiný návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a předsedy
komise ve výši 3.068,--Kč/měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení
do funkce předsedy výboru a komise.
Hlasování: pro: 11
proti: 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/13 bylo schváleno.

Předsedající podal návrh, aby neuvolněným místostarostům byla poskytována
odměna 17.500Kč, což je cca 60% maximální možné částky.
Nikdo ze zastupitelů neměl jiný návrh.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarostů jako neuvolněných členů
zastupitelstva obce ve výši 17.500,--Kč/měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 2
Usnesení č. 7/2018/14 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhuje, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst.3
zákona o obcích určilo, že v souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členům
zastupitelstva obce se nebudou odměny sčítat, ale náleží pouze nejvyšší odměna
za výkon funkce.

-
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží
nejvyšší odměna.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/15 bylo schváleno.

K bodu 8 – JMENOVÁNÍ ODDÁVAJÍCÍCH S PRÁVEM UŽÍVÁNÍ STÁTNÍHO
ZNAKU
Předsedající navrhl tyto oddávající: Karel Sklenička, JUDr. Ernest Kosár,
Ing. Ivana Píšová, Dagmar Krátká.
Oddávací den pro matriční obvod Lány navrhl sobotu od 09.00 – 16.00 hodin.
Místo oddávání navrhl obřadní síň Obecního úřadu Lány, Masarykovo náměstí 9.
Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje oddávající s právem užívání státního znaku při
obřadech: Karel Sklenička, JUDr.Ernest Kosár, Ing. Ivana Píšová, Dagmar Krátká a
stanovuje oddávací den sobotu od 9.00 do 16.00 hodin v obřadní síni OÚ Lány,
Masarykovo náměstí 9.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/16 bylo schváleno

K bodu 9 – VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY
Přesedající starosta Karel Sklenička informuje zastupitele o členství zástupců obce
ve Školské radě při Základní škole v Lánech. Pro další tříleté období je třeba zvolit
členy školské rady za obec.
Vyzývá zastupitele, aby přednesly své návrhy na členy školské rady.
Návrhy: Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy Školské rady Základní školy Lány: Ing. Ivanu Píšovou,
Karla Pleinera a Dagmar Krátkou.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/17 bylo schváleno
-
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K bodu 10 – POVĚŘENÍ ZASTUPITELE PŘI ZMĚNÁCH ÚP, STUDIÍ A
REGULAČNÍHO PLÁNU
Starosta informoval zastupitele o žádosti Úřadu architektury a územního plánování
Magistrátu města Kladna, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace
obce Lány, o určení zastupitele který bude spolupracovat při pořízení územního
plánu nebo jeho změnách.
Předsedající žádá zastupitele o návrhy:
JUDr.Kosár: navrhuje starostu obce Karla Skleničku. Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje dle požadavků zákona o územním plánování a
stavebním řádu pro volební období od roku 2018 pana Karla Skleničku jako
zastupitele, který bude spolupracovat při pořízení územního plánu nebo změn
územního plánu s Úřadem architektury a územního plánování Magistrátu města
Kladna.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/18 bylo schváleno

K bodu 11 - DISKUZE
JUDr. Kosár: děkuje zastupitelstvu za projevenou důvěru za zvolení
místostarostou, funkci bude vykonávat v souladu s právem a maximálním
nasazením ve prospěch obce a občanů.
Ing. Ivana Píšová: děkuje za projevenou důvěru, stejně jako místostarosta Kosár
slibuje odvádět svoji práci ve prospěch obce a občanů.
JH: popřál zvolenému zastupitelstvu hodně zdraví a štěstí v jejich práci. Zmiňuje
volby do obecního zastupitelstva, kde ho překvapila kvalita kandidátů u některých
politických stran, směrem do mínusu. Připomíná výčet akcí za poslední dvě volební
období, ať už to je rekonstruovaná základní škola, MŠ, obecní budovy, chodníky,
kulturní a sportovní akce pro každou věkovou skupinu, fontána na náměstí a replika
oborní brány.
Karel Sklenička: při zmínce o budování oborní brány zve přítomné na slavnostní
otevření této stavby, které se koná v sobotu 17. 11. 2018 od 16.00 hodin vč.
doprovodného programu.
Dále hovoří o práci nově zvoleného zastupitelstva, které přichází s novými nápady
a s velkou chutí pracovat tak, aby byl udržen nastavený standart naší obce.
Jana Drastilová: zve občany na připravované akce: 2.12. od 16.00 hodin
Rozsvěcení vánočního stromku, 6.12. Mikulášská nadílka před Narpou.
VN: popřála zastupitelům k jejich zvolení a věří, že bude nadále dobrá spolupráce
s TJ Sokol Lány.
Starosta Karel Sklenička poděkoval přítomným za účast a v 19.00 hodin ukončil
ustavující zasedání zastupitelstva obce.

-
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY
dne 5. listopadu 2018
7/2018/1

Zastupitelstvo obce Lány určuje ověřovateli zápisu Janu Drastilovou
a Alenu Hlavsovou, zapisovatelkou Danu Hnízdilovou.

7/2018/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

7/2018/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zvolení dvou místostarostů.

7/2018/4

Zastupitelstvo obce Lány určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

7/2018/5

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje veřejnou volbu starosty a
místostarosty.

7/2018/6

Zastupitelstvo obce Lány volí starostou obce Lány Karla Skleničku.

7/2018/7

Zastupitelstvo obce Lány volí 1. místostarostou obce Lány JUDr.
Ernesta Kosára.

7/2018/8

Zastupitelstvo obce Lány volí 2. místostarostkou obce Lány
Ing. Ivanu Píšovou.

7/2018/9

Zastupitelstvo obce Lány zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.

7/2018/10

Zastupitelstvo obce Lány volí předsedou finančního výboru
Ing. Vlastimila Hořejšího.

7/2018/11

Zastupitelstvo obce Lány volí předsedkyní kontrolního výboru
Alenu Hlavsovou.

7/2018/12

Zastupitelstvo obce Lány stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst.2
písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 1.534,--Kč/měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

7/2018/13

Zastupitelstvo obce Lány stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst.2
písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva a předsedy komise ve výši 3.068,--Kč/měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru a
komise.

7/2018/14

Zastupitelstvo obce Lány stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst.2
písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce místostarostů jako
neuvolněných členů zastupitelstva obce ve výši 17.500,--Kč/měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

-
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7/2018/15

Zastupitelstvo obce Lány stanoví v souladu s § 74 odst. 3 zákona o
obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

7/2018/16

Zastupitelstvo obce schvaluje oddávající s právem užívání státního
znaku při obřadech Karla Skleničku, JUDr. Ernesta Kosára, Ing. Ivanu
Píšovou, Dagmar Krátkou a stanovuje oddávací den sobotu od 9.00 do
16.00 hod. v obřadní síni OÚ Lány, Masarykovo náměstí 9.

7/2018/17

Zastupitelstvo obce volí členy Školské rady Základní školy Lány
Ing. Ivanu Píšovou, Karla Pleinera a Dagmar Krátkou.

7/2018/18

Zastupitelstvo obce určuje dle požadavků zákona o územním
plánování a stavebním řádu pro volební období od roku 2014 pana
Karla Skleničku jako zastupitele, který bude spolupracovat při pořízení
územního plánu nebo změn územního plánu s Úřadem architektury a
územního plánování Magistrátu města Kladna.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 6.11.2018
Zapisovatel: Dana Hnízdilová

Jana Drastilová, v.r., ověřovatel

Alena Hlavsová, v.r., ověřovatel

Karel Sklenička, v.r., starosta

JUDr. Ernest Kosár, v.r., místostarosta
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