Zápis č. 7/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
16.12. 2019
Místo konání:
Sál Nad Narpou čp. 317, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 – 19:10 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:
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přítomných

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č.6/2019 ze dne 25.11.2019
4. Kontrola zápisu č. 6/2019 ze dne 25.11. 2019
5. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Lány
7. Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ Lány
8. Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu MŠ Lány
9. Žádost o souhlas čerpáním fondu investic MŠ Lány
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
11. Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
12. Rozpočtová změna č. 6/2019
13. Schválení prodeje osobního automobilu Volkswagen Transporter
14. Schválení přijetí daru pro ZŠ Lány
15. Návrh odměn členů kontrolního a finančního výboru
16. Schválení odměn neuvolněných členů zastupitelstva
17. Schválení smlouvy o sdružení prostředků na činnost JSDH Lány s obcí Kačice
18. 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 Šárku Steinbrecher.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Janu Drastilovou a Alenu
Hlavsovou, zapisovatelku Šárku Steinbrecher.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2019/1
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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.7/2019/2
K bodu 3 – Kontrola usnesení č.6/2019 ze dne 25.11.2019
Místostarostka Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č. 6/2019
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce a konstatuje, že všechny
úkoly byly splněny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 6/2019 z veřejného
zasedání ZO ze dne 25.11.2019.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.7/2019/3
K bodu 4 –Kontrola zápisu č. 6/2019 ze dne 25.11.2019
Starosta obce Karel Sklenička konstatuje, že zápis z minulého veřejného zasedání
ověřovatelé Bc. Karel Pleiner a Ing. Vít Rybář, MBA 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. 6/2019 z veřejného zasedání ze dne
25.11.2019.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2019/4
K bodu 5 – Schválení rozpočtu obce na rok 2020
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s návrhem rozpočtu obce na
rok 2019. Příjmy jsou plánovány ve výši 38,3 mil. Kč a výdaje 53,3 mil Kč. Rozpočet
obce je schodkový a bude vyrovnán čerpáním prostředků z minulých let ve výši
15mil. Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce od 28.11.2019 do
15.12.2019 – viz příloha č. 1. Dále starosta navrhuje přesunout částku 100.000,- Kč
z par. 6171 – činnost místní správy do par. 6112 – zastupitelstva obcí.
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Diskuze:
Zastupitelka Jana Drastilová: upozorňuje na zvýšení nákladů v rozpočtu z důvodu
plánované akce - kanalizace části obce Vašírov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2020 se
závaznými ukazateli v paragrafovém znění. Rozpočet je schválen jako schodkový.
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.7/2019/5
___________________________________________________________________
K bodu 6 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Lány
Starosta obce předkládá zastupitelům návrh střednědobého výhledu obce na období
2021 – 2022.
Diskuze: ----------------------------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje střednědobý výhled obce na období
2021 – 2022.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2019/6

K bodu 7 – Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ Lány
Starosta obce předkládá zastupitelům návrh rozpočtu ZŠ Lány na rok 2020 a
střednědobý výhled příspěvkové organizace ZŠ Lány na období 2021 – 2022.

Diskuze: -----------Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet ZŠ Lány na rok 2020.
II. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje střednědobý výhled ZŠ Lány na
období 2021 – 2022.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2019/7
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K bodu 8 – Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu MŠ Lány
Starosta obce předkládá zastupitelům návrh rozpočtu MŠ Lány na rok 2020 a
střednědobý výhled příspěvkové organizace MŠ Lány na období 2021 – 2022.
Diskuze: --------Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet MŠ Lány na rok 2020.
II. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje střednědobý výhled MŠ Lány na
období 2021 – 2022.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č.7/2019/8

0

K bodu 9 – Žádost o souhlas čerpáním fondu investic
Starosta seznamuje zastupitele s žádosti ředitelky mateřské školy o souhlas s
čerpáním fondu investic MŠ Lány v roce 2020 ve výši 160.000,- Kč na pořízení
herních prvků na zahradu školy a pokračování projektu Zahrada hrou.
Diskuze: -------------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje čerpání fondu investic MŠ Lány ve
výší 160.000 Kč na pořízení herních prvků na zahradu školy a pokračování projektu
Zahrada hrou.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2019/9

K bodu 10 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár předkládá návrh obecně závazné vyhlášky
č.1/2019, týkající se zavádění místních poplatku:
a)poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z pobytu
Diskuze:
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár: podrobněji seznamuje zastupitele s Obecně
závaznou vyhláškou č.1/2019. Žádné změny ve výši poplatků nebudou provedeny.
Jedinou změnou bude termín platby poplatků, který je stanoven do 15.února 2020.
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Zastupitel Bc. Karel Pleiner: připomíná další změny u povinnosti ubytovatelů při
hlášení. Dále zmiňuje povinnost čipování psů od 1.1.2020.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyhlášku obce č.1/2019 o místních
poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného,
poplatek z pobytu.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2019/10
K bodu 11 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár předkládá návrh obecně závazné vyhlášky
č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Diskuze:
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár: seznamuje s vyhláškou č. 2/2019 a konstatuje, že
místní poplatky týkající se této vyhlášky nebudou zvyšovány. Mění se také pouze
zaplacení poplatku do 15. února 2020.
Starosta obce Karel Sklenička: doplňuje, že poplatek za TKO je 600,- Kč/osobu/ rok.
Pro občany nad 80 let věku je poplatek 300,- Kč/osobu/rok.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyhlášku obce č.2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.7/2019/11
K bodu 12– Rozpočtová změna č. 6/2019
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil
s rozpočtovou změnou č.6/2019 – viz příloha č.2.

Hořejší

seznamuje

zastupitele

Diskuze: -----------------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2019 - viz
příloha č.2.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/2019/6
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K bodu 13 – Schválení prodeje osobního automobilu Volkswagen Transporter
Zastupitel obce Petr Králíček předkládá zastupitelstvu návrh na schválení prodeje
osobního automobilu Volkswagen Transporter 4 Motion TDI, 96 kW. Obec zveřejnila
záměr prodat movitý majetek na úřední desce dne 29.11.2019 k vyjádření a možnosti
prohlídky vozidla a předložení nabídek.
Diskuze:
Zastupitel Petr Králíček: přihlásili se 4 zájemci. Vybrána byla nabídka obce Malá
Skála pro JSDHO Mukařov za částku 170.000,-Kč
Diskuze: ---------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat movitý majetek: dopravní prostředek
Volkswagen Transporter 4 Motion TDI.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2019/13
K bodu 14 – Schválení přijetí daru pro ZŠ Lány
Zastupitelka obce Jana Drastilová předkládá zastupitelstvu žádost ředitelky ZŠ Lány
o souhlas s přijetím věcného daru „Soubor her pro podporu výuky cizích jazyků“
v hodnotě 2622,- Kč od paní Ch.
Diskuze: ---------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pro ZŠ Lány - „Soubor her pro podporu
výuky cizích jazyků“ v hodnotě 2622,- Kč od paní Ch.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2019/14
K bodu 15 – Návrh odměn členů kontrolního a finančního výboru
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelstvu ke schválení odměny
členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, dle návrhu předsedů
výborů. Jedná se celkem o 2 členy finančního výboru a 2 členy kontrolního výboru viz příloha č. 3.
Diskuze: -----------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru dle
návrhů předsedů výborů – viz příloha č. 3.
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2019/15
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K bodu 16 – Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle novely
nařízení vlády č. 319/2017 Sb. platné od 1.1.2020
Starosta obce seznamuje zastupitelstvo s nařízením vlády č.319/2017 Sb. platné od
1.1.2020. Dochází k navýšení odměn pro neuvolnění zastupitele:
Navrhuje tyto částky:
Neuvolněný předseda komise nebo výboru: 3 611,- Kč
Neuvolněný člen zastupitelstva:
1 805, - Kč
Neuvolněný místostarosta obce
19 500 ,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle
Nařízení vlády č. 319/2020 Sb. s platností od 1.1.2020 – viz příloha č.4.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.7/2019/16
K bodu 17 – Schválení smlouvy o sdružení prostředků na činnost Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Lány s obcí Kačice
Starosta obce seznamuje zastupitelstvo s návrhem smlouvy o sdružení prostředků
na činnost JSDH Lány mezi obcemi Lány a Kačice.
JSDH Lány budou zajišťovat požární ochranu na katastrálním území obce Kačice
v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.
Roční platba za tuto činnost bude činit 30.000,- Kč
Diskuze:
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár: doplňuje, že smlouva bude platná od 1. února
2020 po schválení zastupitelstvem obce Kačice v měsíci lednu 2020.
Návrh na usnesení:
I. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na činnost JSDH
Lány s obcí Kačice.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2019/17
K bodu 18 – Diskuze
Zastupitel Ing. Vlastimil Hořejší: seznamuje s výsledkem kontroly dokladů, kterou
provedl finanční výbor, nebylo shledáno závad
Zastupitelka obce Alena Hlavsová: seznamuje s výsledkem kontroly příspěvkových
organizací ZŠ a MŠ Lány, které provedl kontrolní výbor.
Zastupitelka Jana Drastilová: zve občany na další akci v obci - Tříkrálové zpívání u
betléma. Dále děkuje za pomoc při konání Lánských přástek.
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Občanka N.: dotazuje se, kolik osob je hlášeno k trvalému pobytu na ohlašovně
Obecního úřadu v Lánech.
Starosta Karel Sklenička: odpovídá, že počet občanů s trvalým pobytem na
ohlašovně se pohybuje kolem 50.
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová: veřejně děkuje zastupitelce Janě Drastilové
za veškeré společenské akce pořádané v naší obci v roce 2019.
Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, starosta obce popřál občanům a zastupitelům
hezké vánoční svátky.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:10 hod.
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 7/2019
ze dne 16. prosince 2019
7/2019/1 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Janu Drastilovou a
Alena Hlavsovou, zapisovatelku Šárku Steinbrecher.
7/2019/2 Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
7/2019/3 Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 6/2019
z veřejného zasedání ZO ze dne 25. 11. 2019.
7/2019/4 Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 6/2019 z veřejného zasedání
ze dne 25. 11. 2019.
7/2019/5 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2020 se
závaznými ukazateli v paragrafovém znění. Rozpočet je schválen jako schodkový.
7/2019/6 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje střednědobý výhled obce na
období 2021 – 2022.
7/2019/7 I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet ZŠ Lány na rok
2020.
II. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje střednědobý výhled ZŠ Lány
na období 2021 – 2022.
7/2019/8 I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet MŠ Lány na rok
2020.
II. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje střednědobý výhled MŠ
Lány na období 2021 – 2022.
7/2019/9 Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje čerpání fondu investic
MŠ Lány ve výší 160.000 Kč na pořízení herních prvků na zahradu školy a
pokračování projektu Zahrada hrou.
7/2019/10 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyhlášku obce č.1/2019 o
místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství, poplatek ze
vstupného, poplatek z pobytu.
7/2019/11 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyhlášku obce č.2/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7/2019/12 Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu
č.6/2019 - viz příloha č.2.
7/2019/13 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat movitý majetek: dopravní
prostředek Volkswagen Transporter 4 Motion TDI.
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7/2019/14 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pro ZŠ Lány - „Soubor her pro
podporu výuky cizích jazyků“ v hodnotě 2622,- Kč od paní Ch.
7/2019/15 Zastupitelstvo schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru
dle návrhů předsedů výborů – viz příloha č. 3.
7/2019/16 Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 319/2020 Sb. s platností od 1.1.2020 – viz
příloha č.4.
7/201/17 I. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na činnost
JSDH Lány s obcí Kačice.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.

Jana Drastilová v.r.
ověřovatel
Alena Hlavsová v.r.
ověřovatel

Karel Sklenička v.r.
starosta

JUDr. Ernest Kosár v.r.
místostarosta

zapsala: Šárka Steinbrecher
Zápis vyhotoven dne: 17. 12. 2019
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