Zápis č. 2/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
15. 4. 2019
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, 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 přítomných / Bc. Karel Pleiner příchod v 18,10 hod./
0 omluven
0
10

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 1/2019 ze dne 13.2.2019
4. Kontrola zápisu č. 1/2019 ze dne 13.2.2019
5. Rozpočtová změna č. 2/2019
6. Schválení výběrových řízení: a/ ulice U Kasáren
b/ chodník ulice Berounská
c/ infrastruktura ZŠ Lány
7. Projednání změny katastrálního území
8. Projednání podkladů na pořízení změny č. 1 Územního plánu obce
9. Schválení věcného břemene s firmou ČEZ na pozemku par. č. 200/3 v k.ú.
Lány
10. Schválení výsledku hospodaření MŠ Lány za rok 2018
11. Schválení příspěvku z rozpočtu obce
12. Schválení zástupce obce na valnou hromadu VKM
13. Projednání vstupu obce do Svazku měst a obcí VKM
14. Schválení příspěvku na Zdravotní družinu ZŠ Lány
15. Schválení mimořádné dotace pro spolek Mládež sobě z.s.
16. Diskuze
K bodu 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu Ing. Vlastimila Hořejšího a Ing. Víta Rybáře, MBA.
Zapisovatelku určuje Ing. Lenku Hrotíkovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vlastimila Hořejšího a Ing. Víta
Rybáře,MBA, zapisovatelku Ing. Lenku Hrotíkovou.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/1
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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: 10 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/2
K bodu 3 – Kontrola usnesení č. 1/2019 ze dne 13.02.2019
Místostarostka Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č.1/2019 z veřejného
zasedání zastupitelstva obce a konstatuje, že všechny úkoly byly splněny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 1/2019 z veřejného
zasedání ZO ze dne 13.02.2019.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/3

V 18,10 hod se dostavil zastupitel Bc. Karel Pleiner
K bodu 4 – Kontrola zápisu č. 1/2019 ze dne 13.02.2019
Předsedající konstatuje, že zápis z minulého veřejného zasedání ověřovatelé Ing.
Vlastimil Hořejší a Dagmar Krátká 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 na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 1/2019 z veřejného zasedání ze dne
13.02.2019.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/4
K bodu 5 – Rozpočtová změna č. 2/2019
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší předkládá návrh rozpočtové změny
č. 2/2019. Jedná se o navýšení rozpočtu v kapitole neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu – viz příloha č. 1.
Diskuze: -----------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2019 – viz
příloha č.1.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/5
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K bodu 6 – Schválení výběrových řízení
1/ Ulice U Kasáren
1. etapa: Oprava živičného povrchu ulice U Kasáren, Lány
Starosta Karel Sklenička seznamuje zastupitele s výsledkem výběrového řízení na
akci „Oprava živičného povrchu ulice u Kasáren, Lány“. Celkem byly podány 3
nabídky. Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s nejvýhodnější nabídkou,
kterou podala firma STRABAG,a.s., Praha 5.
Diskuze:---------Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Oprava živičného
povrchu ulice u Kasáren, Lány“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou STRABAG, a.s.,,
IČO:60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21,1500 Praha 5.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/6
2 . etapa: Rekonstrukce křižovatky komunikace p.č. 1273, Lány
Starosta Karel Sklenička seznamuje zastupitele s výsledkem výběrového řízení na
akci „Rekonstrukce křižovatky komunikace p.č.1273, Lány“. Celkem byly podány 2
nabídky. Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s nejvýhodnější nabídkou,
kterou podala firma Klika & Dvořák, s.r.o, Pavlisova 2250, Kladno.
Diskuze:---------Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
křižovatky komunikace p.č. 1273, Lány“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou Klika & Dvořák, s.r.o.,
IČ: 25145959, Pavlisova 2250, Kladno.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/7
2/ Berounská ulice – oprava chodníků
Starosta Karel Sklenička seznamuje zastupitele s výsledkem výběrového řízení na
akci „Berounská ulice – oprava chodníků, Lány“. Celkem byly podány 3 nabídky.
Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s nejvýhodnější nabídkou, kterou
podala firma Klika & Dvořák, s.r.o, Pavlisova 2250, Kladno. Tyto práce budou
prováděny v návaznosti na rekonstrukci vedení NN, kterou pro firmu ČEZ a.s.
zajišťuje firma Elektromont Matějka Nové Strašecí.
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Diskuze: --------Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Berounská ulice –
oprava chodníků, Lány“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou Klika & Dvořák, s.r.o.,
IČ: 25145959, Pavlisova 2250, Kladno.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/8

3/ Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání ZŠ
Ch.G.Masarykové v Lánech
Starosta Karel Sklenička seznamuje zastupitele s výsledkem výběrového řízení na
akci „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání ZŠ Ch.G.Masarykové
v Lánech“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu rozdělenou na 3 části:
ČÁST A: Vybavení nábytkem – ze 4 podaných nabídek byla vybrána firma MAKRA
DIDAKTA s.r.o., Nymburk.
ČÁST B: Výukové pomůcky – ze 2 firem byla vybrána firma VCOMFORT s.r.o.,
Praha10
ČÁST C: IT + KONEKTIVITA – ze 3 firem byla vybrána firma VCOMFORT s.r.o.,
Praha 10
Diskuze: ------Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělání ZŠ Ch. G. Masarykové v Lánech“.
ČÁST A : Vybavení nábytkem – firma MAKRA DIDAKTA s.r.o., Nymburk.
ČÁST B : Výukové pomůcky – firma VCOMFORT s.r.o.,Praha10
ČÁST C : IT + KONEKTIVITA – firma VCOMFORT, s.r.o., Praha 10
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi s vybranými firmami uzavřít smlouvy.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/9

K bodu 7 - Projednání změny katastrálního území
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár seznamuje zastupitele s žádostí města
Stochov na změnu hranic katastrálního území mezi obcemi Stochov a Lány. Jedná
se o lokalitu v katastrálním území Vašírov, kde je plánována nová výstavba
rodinných domů, která plynně navazuje na stávající zástavbu města Stochov, část
Slovanka.
4

Diskuze:
Starosta: doplňuje, že věc se projednávala na minulém veřejném zasedání.
Doplňuje, že nám by se zmenšil katastr o cca 4ha.
Bc. Pleiner: dodává, že ty pozemky nejsou v majetku obce, ale v soukromém
vlastnictví. Neprodáváme tak obecní majetek, jen zmenšujeme katastrální území
obce Lány tím, že posuneme hranici katastru.
JUDr. Kosár: doplňuje, že majitelé pozemků jsou s možností změny katastrálního
území obeznámeni a je to pro ně výhodné například i z hlediska možnosti napojení
na stochovský kanalizační řad.
Starosta: Současně se sjednotí pozemky kolem Slovanky a toto území nebude
rozkouskováno do odlišných obcí. Nám se sníží daňový výnos z ukazatele za
velikost katastrálního území, ale s ohledem na velikost území / 3409 ha/, je to
zanedbatelná částka v souvislosti s výhodami pro všechny strany.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnu hranice katastrálního území
Vašírov mezi obcemi Stochov a Lány, viz příloha č.2.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/10
K bodu 8 – Projednání podkladů na pořízení změny č.1 Územního plánu obce
Starosta obce seznamuje zastupitele s podklady, které byly předány pořizovatelem
změny č.1 Územního plánu Lány, Magistrátem města Kladna, oddělení architektury,
územního plánování a rozvoje města.
Diskuze: --Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány
- rozhoduje o pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Lány z vlastního podnětu a
rozhoduje o obsahu změny.
- rozhoduje, že změna č. 1 územního plánu bude pořízena zkráceným postupem
podle §55a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/11
K bodu 9 – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na
pozemku p.č. 200/3 v k.ú. Lány
Předsedající seznamuje zastupitele se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti na pozemku č. 200/3 v k.ú. Lány pro firmu ČEZ
DISTRUBICE, a.s., Děčín. Jedná se o kabelové vedení v délce 9,3m za
jednorázovou úplatu 1000,- Kč. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena
veřejným zasedáním 19.02.2018 Usnesením č.1/2018/9.
Diskuze: -------------
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Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu se společností ČEZ
Distribuce a.s. Děčín na zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6021766 na
pozemku p.č. 200/3 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. 2/2019/12
K bodu 10 – Schválení hospodářského výsledku MŠ Lány za rok 2018
Starosta obce předkládá žádost ředitelky MŠ Lány o schválení hospodářského
výsledku a účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Lány za rok 2018. Výsledek
hospodaření je zisk 3 373,17 Kč. Ředitelka MŠ Lány žádá převést tuto částku do
fondu odměn.
Diskuze: --------Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku vč. výsledku hospodaření příspěvkové
organizace Mateřské školy Lány sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018
v celkovém zisku 3 373,17 Kč.
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení zisku hospodaření z roku 2018 v celkové
výši 3 373,17 Kč do fondu odměn MŠ Lány.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
(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)
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/13

K bodu 11 – Schválení příspěvku z rozpočtu obce
Místostarostka Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelům k projednání schválení
příspěvků na podporu aktivit všech organizací a spolků z rozpočtu obce na rok 2019
viz příloha č.4.
Diskuze:
Starosta: doplňuje částky, které jsou k rozdělení pro jednotlivé skupiny spolků
z rozpočtu obce Lány na rok 2019:
Sportovní spolky 518.000,- Kč
Mládežnické spolky 130.000,- Kč
Ostatní spolky 122.000,- Kč
Ing. Píšová: vysvětluje, proč spolek Mládež sobě z.s. žádá o takovou částku dotace a
proč zažádali i o mimořádnou dotaci na pořádání Rockové Nakopaniny 2019.
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Vysvětluje, že finanční rozpočet na podporu spolků je stanoven dopředu a tato
částka se pak přerozděluje mezi všechny žadatele.
Bc. Pleiner: Shrnuje, že máme nějaký balík peněz, a když někdo požádá o velkou
částku, je to na úkor ostatních spolků, takže částky musíme přizpůsobit, aby se
dostalo spravedlivě na všechny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení dotací z rozpočtu obce na činnost
společenských, sportovních a zájmových organizací – viz příloha č.3
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/14
K bodu 12 – Schválení zástupce obce na valnou hromadu VKM a.s. Kladno
Místostarosta JUDr. Kosár navrhuje zastupitelstvu schválit starostu obce Karla
Skleničku jako zástupce obce na valnou hromadu VKM Kladno a.s.
Diskuze:
Starosta: doplňuje, že v loňském roce bez tohoto usnesení zastupitelstva obce
nemohl na valné hromadě Vodáren Kladno Mělník a.s. hlasovat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce Karla Skleničku jako zástupce obce
Lány na valnou hromadu VKM Kladno, a.s.
Hlasování: pro 10 proti: 0
zdrželi se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/15
K bodu 13 – Projednání vstupu obce do Svazku měst a obcí VKM
Starosta obce navrhuje zastupitelům, aby obec Lány, jako drobný akcionář VKM a.s.,
vstoupila do Svazku měst a obcí VKM. Tento svazek sdružuje převážnou část obcí,
které vlastní akci společnosti VKM a.s. Kladno.
Diskuze:
Místostarosta JUDr. Kosár: doporučuje schválení vstupu obce do tohoto svazku
Návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje vstup (vznik členství) obce do Svazku měst a
obcí VKM se sídlem Neratovice, Kojetická 1028.
2. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku
obcí ze dne 3 .4.2003 a Stanovy Svazku měst a obcí VKM.
3. Zastupitelstvo obce Lány pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o vytvoření
dobrovolného Svazku obcí.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/16
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K bodu 14 – Schválení příspěvku pro zdravotní družinu ZŠ Lány
Zastupitelka Jana Drastilová předkládá zastupitelům žádost ředitelky ZŠ Lány o
finanční podporu projektu „Vzdělávací víkend pro české a německé členy Školní
zdravotní služby“ ve výši 8 275,- Kč. Jedná se o návštěvu zdravotní družiny ZŠ Lány
v německém městě Beierfelu.
Diskuze: -Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu ve výši 8 275,- Kč pro Zdravotní
družinu ZŠ Lány ve prospěch projektu „Vzdělávací víkend pro české a německé
členy Školní zdravotní služby“.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/17
K bodu 15 – Schválení mimořádné dotace z rozpočtu obce Lány
Místostarostka Ing. Ivana Píšová seznamuje zastupitele s žádostí spolku Mládež
sobě z.s. o mimořádnou dotaci z rozpočtu obce Lány na rok 2019. Spolek Mládež
sobě z.s. plánuje v letošním roce převzít organizaci hudebního festivalu Rocková
NaKopanina 2019 a zástupci tohoto spolku by rádi požádali o dotaci na tuto akci.
Diskuze:
JUDr. Kosár: podporuje schválení této dotace a vysvětluje, že se změnou předsedy
kulturní komise po komunálních volbách, se organizace tohoto hudebního festivalu
ujal spolek Mládež Sobě z.s. Chválí jejich iniciativu a smysl festivalu, který funguje i
jako reklama obci.
Zástupci Spolku Mládež Sobě z.s.: doplňuje, že hudební festival má určitou historii a
naši členové jsou při jeho organizaci už od začátku.
Ing. Rybář: vznáší dotaz, proč se výše dotace navyšuje oproti původnímu návrhu ze
100.000,- Kč na 120.000,- Kč.
Starosta: vysvětluje situaci, že 100.000,- Kč bylo navrženo pro Divadlo Lány, které
tento návrh odmítlo s tím, že nebude akci zajišťovat. Nyní se rozhoduje o žádosti
jiného spolku.
Ing. Vl. Hořejší: ptá se jakou částku si spolek Mládež Sobě z.s. sežene na pořádání
festivalu sám.
Zástupci Spolku Mládež Sobě z.s.: nemůžeme říct přesnou částku, jelikož ještě
nevíme, kolik vybereme na vstupném. Vstupné jsme zvýšili na 150Kč a oslovili jsme i
nějaké sponzory a partnery. V současné době čekáme na jejich rozhodnutí.
Ing. Píšová: doplňuje, že základem úspěchu je dobrá reklama a propagace.
Zástupci Spolku Mládež sobě z.s.: souhlasí a na propagaci určitě vyšetří více peněz,
než tomu bylo v předešlých ročnících.
J. Drastilová: souhlasí s navrhovanou sumou, s tím, že se uvidí do budoucna, jak to
celé dopadne a jestli to bude za těchto podmínek fungovat nebo ne.
Ing. Vl.Hořejší: souhlasí s paní Drastilovou a dotaci by viděl jako mimořádnou pro
letošní rok.
Bc. Pleiner: Pro příští ročníky doporučuje kromě shánění sponzorů zkusit i požádat o
nějakou dotaci, jako tomu bylo minulý rok.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje mimořádnou dotaci pro spolek Mládež Sobě z.s.
na konání hudebního festivalu „Rocková NaKopanina 2019“ ve výši 120.000,- Kč.
Hlasování: pro 10 proti: 0
zdrželi se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/18

K bodu 16 - Diskuze:
Starosta obce seznamuje zastupitele s oznámením ředitelky Základní školy v Lánech
o vyhlášení ředitelského volna v termínu od 24.6. do 28.6.2019, a to z důvodu
plánovaných stavebních úprav na hlavní školní budově.
Starosta dále informuje o pátečním finančním auditu obce, který dopadl na výbornou.
Výsledky se budou schvalovat na příštím veřejném zasedání.
Místostarosta JUDr. Kosár předkládá zastupitelům záměr nákupu vozidla Mercedes
Benz Vito 113 CDi 4x4 – pro potřeby jednotky SDH Lány, důvodem je obměna
vozového parku. Cena vozidla je 182.815,- Kč vč DPH. Jedná se o nákup
vyřazeného vozidla z Letiště Praha a.s. Vozidlo je v dobrém stavu a jednotka hasičů
ho bezpochyby potřebuje. Tímto navrhuje schválit nákup tohoto vozidla.
Diskuze:
P. Králíček: Naše jednotka toto vozidlo potřebuje, jelikož obměna našeho vozového
parku je nutná. Nejedná se úplně o nové vozidlo, ale je opravdu v dobrém stavu a
pro nás je to skvělá nabídka.
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje nákup vozidla Mercedes Benz Vito 113 CDi 4x4
za částku 182.815,- Kč pro potřeby jednotky SDH Lány.
II.
Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi Kupní smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/19
J. Drastilová:
Ráda bych požádala zastupitele o schválení finančního daru ve výši 14.127,- Kč pro
Obecní knihovnu Lány od spolku Naše Lány z.s. Částka se vytěžila z lánské akce
„Čtení pro celou rodinu 2019“.
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje přijetí finančního daru ve výši 14.127,-Kč pro
Obecní knihovnu Lány.
II.
Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi podepsat Darovací smlouvu se spolkem
Naše Lány z.s.
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Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2019/20
Jana Drastilová dále zve na pálení čarodějnic a další kulturní akce v obci Lány.
Občan V.Š.: zajímalo by mě rozdělování peněz pro lánské spolky a zásady pro
rozdělování dotací z rozpočtu obce.
JUDr. Kosár: zásady a kritéria pro rozdělování dotací existují již několik let a určitě se
jich zastupitelstvo drží. Spolky při podání žádostí uvádějí přesný účel, na co získané
peníze použijí a i dle tohoto faktoru se zastupitelstvo rozhoduje.
Starosta: vysvětluje, že dalším důležitým ukazatelem je i celkový roční rozpočet
spolku a o jaké procento z toho rozpočtu žádají.
M. Hořejší a J. Drastilová: není problém účely, na které byla poskytnuta dotace
jednotlivým spolkům, více rozepsat například v Lánském zpravodaji.
Občan J.N: vznáší dotaz na čištění obce a zda byl by problém označit ulici, kde se
momentálně provádí čištění ulice, aby například v ulici neparkovala auta, apod.
Starosta: zatím jsme to neřešili, jelikož máme vlastní zametací vůz, který jezdí
pravidelně každých 14 dní, a když je někde problém, může se tam vrátit později.
Bc. Pleiner: navrhuje, že pokud čištění probíhá v nějakých intervalech, můžeme
nějaký plán zveřejnit ve zpravodaji.
Starosta: souhlasí, že to je jedna z možností, která však není úplně optimální. Řešení
této věci nechává otevřené pro další diskuzi.
Protože se nikdo další do diskuze nepřihlásil, starosta obce poděkoval za účast a
jednání ukončil v 19,45 hod.
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 2/2019
ze dne 15. dubna 2019
2/2019/1
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vlastimila
Hořejšího a Ing. Víta Rybáře,MBA, zapisovatelku Ing. Lenku Hrotíkovou.

2/2019/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

2/2019/3
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 1/2019
z veřejného zasedání ZO ze dne 13.02.2019.
2/2019/4
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 1/2019 z veřejného
zasedání ze dne 13.02.2019.
2/2019/5
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu
č.2/2019 – viz příloha č.1.
2/2019/6
I. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Oprava živičného povrchu ulice u Kasáren, Lány“.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou STRABAG, a.s.,
IČO:60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21,1500 Praha 5.
2/2019/7
I. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce křižovatky komunikace p.č. 1273, Lány“.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou Klika & Dvořák
s.r.o., IČ: 25145959, Pavlisova 2250, Kladno.
2/2019/8
I. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Berounská ulice – oprava chodníků, Lány“.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou Klika & Dvořák,
s.r.o., IČ: 25145959, Pavlisova 2250, Kladno.
2/2019/9
I. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání ZŠ Ch. G. Masarykové
v Lánech“.
ČÁST A : Vybavení nábytkem – firma MAKRA DIDAKTA s.r.o., Nymburk.
ČÁST B : Výukové pomůcky – firma VCOMFORT s.r.o.,Praha10
ČÁST C : IT + KONEKTIVITA – firma VCOMFORT, s.r.o., Praha 10
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi s vybranými firmami uzavřít smlouvy.
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2/2019/10 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnu
katastrálního území Vašírov mezi obcemi Stochov a Lány, viz příloha č.2.

hranice

2/2019/11 Zastupitelstvo obce Lány
- rozhoduje o pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Lány z vlastního podnětu a
rozhoduje o obsahu změny.
- rozhoduje, že změna č. 1 územního plánu bude pořízena zkráceným postupem
podle §55a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
2/2019/12 I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje smlouvu se
společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín na zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IV-12-6021766 na pozemku p.č. 200/3 v k. ú. Lány.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
2/2019/13 I. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku vč. výsledku
hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Lány sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2018 v celkovém zisku 3 373,17 Kč.
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení zisku hospodaření z roku 2018 v
celkové výši 3 373,17 Kč do fondu odměn MŠ Lány.
2/2019/14 Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení dotací z rozpočtu obce na
činnost společenských, sportovních a zájmových organizací – viz příloha č.3.
2/2019/15 Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce Karla Skleničku jako
zástupce obce Lány na valnou hromadu VKM Kladno, a.s.

2/2019/16
1. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje vstup (vznik členství) obce do Svazku měst a
obcí VKM se sídlem Neratovice, Kojetická 1028.
2. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku
obcí ze dne 3 .4.2003 a Stanovy Svazku měst a obcí VKM.
3. Zastupitelstvo obce Lány pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o vytvoření
dobrovolného Svazku obcí.
2/2019/17 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu ve výši 8 275,- Kč pro
Zdravotní družinu ZŠ Lány ve prospěch projektu „Vzdělávací víkend pro české a
německé členy Školní zdravotní služby“.
2/2019/18 Zastupitelstvo obce Lány schvaluje mimořádnou dotaci pro spolek
Mládež Sobě z.s. na konání hudebního festivalu „Rocková NaKopanina 2019“ ve výši
120.000,- Kč.
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2/2019/19 I. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje nákup vozidla Mercedes Benz
Vito 113 CDi 4x4 za částku 182.815,- Kč pro potřeby jednotky SDH Lány.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi Kupní smlouvu podepsat.
2/2019/20 I. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje přijetí finančního daru ve výši
14.127,- Kč pro Obecní knihovnu Lány.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi podepsat Darovací smlouvu se
spolkem Naše Lány z.s.

Ing. Vlastimil Hořejší v.r.
ověřovatel

Ing. Vít Rybář, MBA v.r.
ověřovatel

Karel Sklenička v.r.
starosta

JUDr. Ernest Kosár v.r.
místostarosta

zapsala: Lenka Hrotíková
Zápis vyhotoven dne: 16.4.2019
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