Zápis č. 5/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
21.10. 2019
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, Martina Hořejší, Ing. Vlastimil Hořejší,
JUDr. Ernest Kosár, Petr Králíček, Dagmar Krátká, Ing. Ivana Píšová, Bc. Karel
Pleiner, Ing. Vít Rybář, MBA, Karel Sklenička)
Z toho:
Hosté:
Občanů:

11
0
12

přítomných

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 4/2019 ze dne 2.9.2019
4. Kontrola zápisu č. 4/2019 ze dne 2.9. 2019
5. Zpráva starosty o činnosti za uplynulé období
6. Rozpočtová změna č. 5/2019
7. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene p.č. 26/19 v k.ú.
Vašírov
8. Schválení podání dotace s IROP – rekonstrukce hasičské zbrojnice
9. Přijetí daru pro ZŠ Lány
10. Nákup pozemku p.č. 26/42 v k.ú. Vašírov
11. Nákup pozemku p.č. 26/37 v k.ú. Vašírov
12. Schválení dohody o provedení práce
13. Žádost o příspěvek na provoz a souhlas s trvalou úpravou hodin pro veřejnost
pobočky pošty Partner v Lánech
14. Diskuze
K bodu 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu Dagmar Krátkou a Ing. Vlastimila Hořejšího.
Zapisovatelku určuje Šárku Steinbrecher.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Dagmar Krátkou a Ing. Vlastimila
Hořejšího a zapisovatelku Šárku Steinbrecher.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/1
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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 na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.5/2019/2
K bodu 3 – Kontrola usnesení č. 4/2019 ze dne 2.9.2019
Místostarostka Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č. 4/2019 z veřejného
zasedání zastupitelstva obce a konstatuje, že všechny úkoly byly splněny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 4/2019 z veřejného
zasedání ZO ze dne 2.9.2019.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/3
K bodu 4 –Kontrola zápisu č. 4/2019 ze dne 2.9.2019
Starosta obce Karel Sklenička konstatuje, že zápis z minulého veřejného zasedání
ověřovatelé Martina Hořejší a Petr Králíček podepsali. Písemně nebyly vzneseny
žádné připomínky. Táže se, zda má k minulému zápisu někdo připomínku - není
tomu tak. Starosta dává hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání
zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 4/2019 z veřejného zasedání ze dne
2.9.2019.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/4
K bodu 5 – Zpráva starosty o činnosti za uplynulé období
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zprávu o činnosti zastupitelstva za období
září – říjen 2019.
Starosta informuje zastupitele o proběhlých a probíhajících stavebních akcích za
uplynulé období.
Ukončení stavební akce „ Bílá cesta“ firmou STRABAG, a.s..
Administrace dotace Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ, zahradní úpravy.
Starosta informuje o připravené studii na dokončení celkových úprav okolí areálu ZŠ
a MŠ v Lánech a dále se připravuje změna územního plánu č.1, která se bude
projednávat 20.11.2019.
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Starosta podává další informace týkající se kanalizace v části obce Vašírov –.
Probíhá jednání s firmou VKM Kladno a.s. o vypracování projektové dokumentace na
výměnu vodovodního potrubí – realizace bude provedena současně s výstavbou
kanalizace a bude financována firmou VKM a.s. Kladno.
Připravuje se žádost o dotaci na rekonstrukci sběrného dvora.
Proběhla rekonstrukce místních komunikací č. II/236 – od statku k fotbalovému hřišti.
Ministerstvo kultury navrhlo hrob T.G.Masaryka povýšit na národní kulturní památku.
Zastupitelka Jana Drastilová doplňuje zprávu starosty a informuje o kulturních akcích
konaných v Lánech: první narozeninová akce Adopark, Kulinářský jarmark,
Masarykova Vatra, Závody do vrchu a Dýňořezání.

Diskuze: --------------------------.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva za uplynulé
období.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/5
___________________________________________________________________
K bodu 6 – Rozpočtová změna č. 5/2019
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší
s rozpočtovou změnou č. 5/2019 – viz příloha č.1.

seznamuje

zastupitele

Diskuze: --------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2019.

Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/6

K bodu 7 – Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP -12-6016343 Lány, Vašírov, p.č. 26/19 – přípojka
kNN
Starosta seznamuje zastupitele se žádostí o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene na umístění, provozování, opravování a udržování
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zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádění obnovy,
výměny a modernizace firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, zastoupenou
firmou ELMONT Šindler v.o.s.. Rozsah omezení dotčených nemovitostí činí 5 bm
kNN AYKY 4x25, 1ks SS300 vč. kompaktního pilíře.
Diskuze: -----------Návrh na usnesení:
Hlasování: pro 11
proti: 0

zdrželi se:

0

Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-60 16343 Lány,
Vašírov, p.č. 26/19 – přípojka kNN, č., s ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupenou
firmou ELMONT Šindler v.o.s., Pavlíkov.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/7

K bodu 8 – Schválení podání dotace s IROP – rekonstrukce hasičské zbrojnice
Starosta obce seznamuje zastupitele s návrhem na podání žádosti o dotaci z IROP
na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Jedná se dotaci IROP vyhlášenou MAS
Svatováclavsko. Projektová dokumentace byla vypracována projektantem pan H. a
v současné době je na Stavebním úřadě v Novém Strašecí podána žádost o
stavebním povolení.
Diskuze: --------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z 6.výzvy
MAS Svatováclavsko – IROP – stanice IZS.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/8

K bodu 9 – Přijetí daru pro ZŠ Lány
Starosta seznamuje zastupitele s přijetím peněžitého daru ve výši 5 000,- Kč od firmy
T.pro účely školství na nákup výtvarných a kreativních potřeb pro využití ve třídě
5.B.
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Diskuze: ------------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje přijetí peněžitého daru pro ZŠ
Lány ve výši 5000,- Kč od firmy T.pro třídu 5.B.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/9
K bodu 10 – Nákup pozemku p.č. 26/42 v k.ú. Vašírov
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár seznamuje zastupitelstvo se záměrem zakoupit
pozemek parc. č. 26/42 v k.ú. Vašírov od pana J.. Jedná se o pozemek pod místní
komunikací a bude zde prováděna výstavba kanalizačního řádu.
Celková rozloha pozemku činí 138 m2. Na pozemek byl zpracován znalecký
posudek, cena za 1 m2 je 179,44 Kč.
Diskuze: ---------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup pozemku parc. č. 26/42 v k.ú.
Vašířov o celkové rozloze 138m2. od pana J.. Cena za 1 m2 pozemku činí 179,44
Kč.
.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/10
K bodu 11 – Nákup pozemku p.č. 26/37 v k.ú. Vašírov
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár seznamuje zastupitelstvo se záměrem zakoupit
pozemek parc. č. 26/37 v k.ú. Vašírov od pana J.a paní P. Jedná se o pozemek pod
místní komunikací a bude zde prováděna výstavba kanalizačního řádu.
Celková rozloha pozemku činí 44 m2. Na pozemek byl zpracován znalecký posudek,
cena za 1 m2 je 179,44 Kč.
Diskuze: ---------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup pozemku parc. č. 26/37 v k.ú.
Vašířov o celkové rozloze 44 m2. od pana J. a paní P. Cena za 1 m2 pozemku činí
179,44 Kč.
.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/11
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K bodu 12 – Schválení dohody o provedení práce
Místostarostka Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelstvu návrh dohody o provedení
práce se zastupitelkou Janou Drastilovou. Jedná se o zástup koordinátora klubovny
pro mládež do konce roku 2019.
Od roku 2018 se musí všechny dohody o provedení práce uzavírané se zastupiteli
schvalovat zastupitelstvem obce.
Diskuze: ------------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce se zastupitelkou Janou
Drastilovou na zástup koordinátora klubovny pro mládež do konce roku 2019.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/12
K bodu 13 – Žádost o příspěvek na provoz a souhlas s trvalou úpravou hodin
pro veřejnost pobočky pošty Partner v Lánech
Místostarostka Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelům ke schválení žádost o
příspěvek na provoz pobočky pošty Partner Lány ve výši 6 000,- Kč měsíčně od
provozovatele – pí. T.
Současně předkládá ke schválení žádost o úpravě hodin pro veřejnost pobočky
pošty Partner Lány od 1.12.2019 v tomto rozsahu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 – 11:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
7:30 - 11:00
13:00 – 16:00

Diskuze:
Zastupitelka Jana Drastilová: podporuje pokračování provozu pošty Partner Lány od
1. prosince 2019 s novým provozovatelem.
Zastupitelka Martina Hořejší: navrhuje odkoupení budovy provozovny Pošta Partner
v Lánech od majitele Česká pošta, s.p.,.
Zastupitel Ing. Vít Rybář, MBA: navrhuje omezení příspěvku na provozování Pošty
Partner na dobu 1 roku.
Zastupitel Karel Pleiner: I přesto, že má výhrady k provozování poštovních služeb
v naší obci, tak souhlasí s příspěvkem.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání:
I.
Bere na vědomí otevírací dobu Pošty Partner v Lánech od 1.12.2019.
II.
Schvaluje žádost o příspěvek na provoz pobočky Pošty Partner v Lánech ve výši
6000,- Kč/měsíc po dobu 1 roku –paní T..
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2019/13

K bodu 14 – Diskuze
Zastupitelka Jana Drastilová: Zve občany na kulturní akce konané do konce roku.
1.11. .
Lampiónový průvod
30.11.
Rozsvícení vánočního stromku
6.12
Mikulášská u Obecního úřadu
14.12
Lánské přástky
Prosinec Česko zpívá koledy
23.12.
Vánoční koncert Chorus Laneum
30.12.
Klobouk dolů, Divadlo Lány
Občan V.: Dotazuje se, zda v rámci plánované výstavby kanalizace v části obce
Vašírov, bude možnost směňování pozemků.
Starosta: Zastupitelstvo obce bude pozemky pouze vykupovat nikoliv směňovat.
Zastupitelka Martina Hořejší: zve občany na divadelní představení V.A.D. Kladno,
které se koná 22.11.2019 v lánské sokolovně.
Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil a starosta zasedání v 19,30 hod. ukončil.
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 3/2019
ze dne 21. října 2019
5/2019/1 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Dagmar Krátkou a Ing.
Vlastimila Hořejšího a zapisovatelku Šárku Steinbrecher.
5/2019/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

5/2019/3 Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 4/2019
z veřejného zasedání ZO ze dne 2.9.2019.
5/2019/4 Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 4/2019 z veřejného zasedání
ze dne 2.9. 2019.
5/2019/5 Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva
za uplynulé období.
4/2019/6 Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu
č.5/2019.
4/2019/7 I.Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-60
16343 Lány, Vašírov, p.č. 26/19 – přípojka kNN, č., s ČEZ Distribuce a.s. Děčín,
zastoupenou firmou ELMONT Šindler v.o.s., Pavlíkov.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
4/2019/8 Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci
z 6.výzvy MAS Svatováclavsko – IROP – stanice IZS.
4/2019/9 Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje přijetí peněžitého daru
pro ZŠ Lány ve výši 5000,- Kč od firmy T.pro třídu 5.B.
5/2019/10 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup pozemku parc. č.
26/42 v k.ú. Vašírov o celkové rozloze 138m2. od pana J.. Cena za 1 m2 pozemku
činí 179,44 Kč.
5/2019/11 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup pozemku parc. č.
26/37 v k.ú. Vašírov o celkové rozloze 44 m2. od pana J. a paní P.. Cena za 1 m2
pozemku činí 179,44 Kč.
5/2019/12 Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce se zastupitelkou
Janou Drastilovou na zástup koordinátora klubovny pro mládež do konce roku 2019.
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5/2019/13 I. Zastupitelstvo bere na vědomí novou otevírací dobu Pošty Partner
v Lánech od 1.12.2019.
II.. Schvaluje žádost o příspěvek na provoz pobočky Pošty Partner v Lánech ve výši
6000,- Kč/měsíc po dobu 1 roku – provozovatel paní T..

Dagmar Krátká ………………………………………
ověřovatel
Ing. Vlastimil Hořejší ……………………………………………
ověřovatel

Karel Sklenička…………………………………………….
starosta

JUDr. Ernest Kosár ……………………………………….
místostarostka

zapsala: Šárka Steinbrecher
Zápis vyhotoven dne: 22.10.2019
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