Zápis č. 2/2021 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
12.4.2021
Místo konání:
Lánská sokolovna, č.p. 217, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 - 19:40 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:
Omluveni:
Hosté:
Občanů:

10 přítomných
1
Ing. Vlastimil Hořejší
0
5

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 1/2021 ze dne 25.1.2021
4. Kontrola zápisu č. 1/2021 ze dne 25.1.2021
5. Zpráva starosty obce o činnosti za uplynulé období
6. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku obce Lány za rok 2020
7. Schválení účetní závěrky za rok 2020 ZŠ Lány
8. Schválení účetní závěrky za rok 2020 MŠ Lány
9. Rozpočtová změna č. 2/2021
10. Schválení strategického plánu obce Lány na období 2021-2030
11. Schválení přijetí daru pro MŠ Lány
12. Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 795/7 v k.ú. Lány
13. Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 192/18, 792/10 v k.ú. Lány
14. Schválení záměru vydržení pozemku parc. č. 177/18 v k.ú. Lány
15. Schválení žádosti o podporu provozu Linky bezpečí z. s.
16. Diskuze
K bodu č. 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu Ing. Víta Rybáře, MBA a Bc. Karla Pleinera a jako zapisovatelku určuje Ing.
Radku Štíbrovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Víta Rybáře, MBA a Bc.
Karla Pleinera, zapisovatelku Ing. Radku Štíbrovou.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/1
K bodu č. 2 – Schválení programu
Starosta obce předkládá program dnešního zasedání a žádá zastupitele o návrhy na
doplnění programu.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/2

0

K bodu č. 3 – Kontrola usnesení č. 1/2021 ze dne 25.1.2021
Místostarostka Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č. 1/2021 z veřejného
zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.1.2021 a konstatuje, že všechny úkoly byly
splněny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 1/2021 z veřejného
zasedání ZO ze dne 25.1.2021.
Hlasování: pro:
10 proti: 0 zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/3

0

K bodu č. 4 – Kontrola zápisu č. 1/2021 ze dne 25.1.2021
Starosta obce Lány Karel Sklenička konstatuje, že zápis z minulého veřejného
zasedání ověřovatelé Dagmar Krátká a Ing. Vlastimil Hořejší 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. 1/2021 z veřejného zasedání ZO ze dne
25.1.2021.
Hlasování: pro:
10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/4
K bodu č. 5 – Zpráva starosty obce o činnosti ZO za uplynulé období
Starosta obce Lány Karel Sklenička seznamuje přítomné s činností zastupitelstva za
období leden 2021 až březen 2021. Celkem proběhla 1 pracovní porada, dále byli
zastupitelé informováni o chodu obce elektronickou formou.
Starosta obce seznámil zastupitele s dokončujícími pracemi na ČOV a splaškové
kanalizaci Vašírov. A dále informoval o průběhu rekonstrukce hasičské zbrojnice,
která se aktuálně nachází ve fázi vybavení nábytkem, osazení radiátorů a vnější
nahození fasády.
Na předešlém veřejném zasedání byla schválena Výzva k podání žádostí na
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lány, ve které se stanovila lhůta pro podání
žádostí od 1. března do 30. dubna 2021. Zástupci spolků již v tuto chvíli, podávají
své žádosti.
Smlouva o dílo na plánovanou rekonstrukci sběrného dvora Lány byla s vítězem
výběrového řízení podepsána a 1. dubna 2021 bylo předáno staveniště, kde byly
práce započaty.
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Firmě Klika & Dvořák s.r.o. byla zadána úprava skladovací plochy u hřiště.
Proběhla revize dětského hřiště na Lánech a ve Vašírově.
Diskuze: -----------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za uplynulé období
leden 2021 - březen 2021.
Hlasování: pro
10
proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/5

0

K bodu 6 – Schválení účetní závěrky, závěrečného účtu a výsledku
hospodaření obce za rok 2020
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům ke schválení účetní závěrku
za rok 2020. Ta se skládá z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni
31.12.2020 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, inventarizační zprávy a zpráv z vnitřních
finančních kontrol. Výsledkem hospodaření za rok 2020 je zisk ve výši 14 800 377,23
Kč.
Dále starosta obce 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 dne 25.3.2021.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Přezkoumání bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Středočeského kraje.
Diskuze: -----------Návrh na usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2
zákona o obcích účetní závěrku včetně výsledku hospodaření za rok 2020.
II. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje v souladu s § 43 a § 84 odst. 2
písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet obce za rok 2020 a zprávu
Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření bez výhrad.
Hlasování: pro:
10 proti:
0
zdrželi se:
0
(Alena Hlavsová, Jana Drastilová, Martina 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. 2/2021/6
K bodu č. 7 – Schválení účetní závěrky za rok 2020 – ŽŠ Lány
Starosta obce předkládá žádost ředitelky ZŠ Lány Mgr. Ivety Vrabcové o schválení
účetní závěrky za rok 2020. Účetnictví skončilo v přebytku ve výši 128 132,52 Kč
3

Částka 128 132,52 Kč je z prostředků obce a částka 3 410,34 Kč z doplňkové
činnosti. Ředitelka školy požaduje celkovou částku 131 542,86 Kč převést do
rezervního fondu školy.
Diskuze:
Návrh na usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní školy Lány sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 v celkovém
zisku 131 542,86 Kč
II. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje převedení zisku hospodaření z roku 2020
v celkové výši 131 542,86 Kč do rezervního fondu ZŠ Lány.
Hlasování: pro
10
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.2/2021/7
K bodu č. 8 – Schválení účetní závěrky za rok 2020 – MŠ Lány
Starosta obce předkládá žádost ředitelky MŠ Lány Miluše Vaněčkové o schválení
účetní závěrky za rok 2020. Výsledek hospodaření je zisk ve výši 13 304,55 Kč.
Ředitelka MŠ Lány žádá převést tuto částku následovně: částku ve výši 304,55 Kč
převést do rezervního fondu a částku ve výši 13 000,- Kč převést do fondu odměn.
Diskuze:
Návrh na usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřské školy Lány sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 v celkovém
zisku 13 304,55 Kč.
II. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje převedení zisku hospodaření z roku 2020
v celkové výši 13 304,55 Kč, z toho do rezervního fondu částku 304,55 Kč a
do fondu odměn částku 13 000,- Kč.
Hlasování: pro
10
proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/8

0

K bodu č. 9 – Rozpočtová změna č. 2/2021
Zastupitelka obce Martina Hořejší předkládá návrh rozpočtové změny č. 2/2021. –
viz příloha č. 1
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2021 – viz
příloha č. 1.
Hlasování: pro
10
proti:
0
zdrželi se:
0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/9
K bodu č. 10 – Schválení strategického plánu obce Lány na období 2021-2030
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelstvu ke schválení strategický plán
obce Lány na období 2021-2030, který vypracovala Ing. Petra Chvatíková.
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Zpracovatelka konzultovala obsah Strategického plánu jak se zastupiteli, tak také
s předsedy jednotlivých kulturních, sportovních a společenských spolků, které působí
v obci.
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje strategický plán obce Lány na
období 2021-2030.
Hlasování: pro
10 proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/10

0

K bodu č. 11 – Schválení přijetí daru pro MŠ Lány
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová seznamuje zastupitele s žádostí ředitelky MŠ
o přijetí věcného daru od Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Lány, Školní 373,
270 61 Lány v celkové výši 9 842,- Kč.
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje přijetí věcného daru pro MŠ Lány
ve výši 9 842,- Kč od Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Lány.
Hlasování: pro
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/11

0

K bodu č. 12 – Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 795/7 v k.ú. Lány
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá zastupitelstvu ke schválení záměr
prodat pozemek parc. č. 795/7 o výměře 72 m2, způsob využití: ostatní plocha, který
bude na základě geometrického plánu č. 1107-579/2017 oddělen od pozemku parc.
č. 795/1 v k.ú. Lány panu J.N. za cenu 160,- Kč/m2.
Záměr prodat výše uvedený pozemek byl vyvěšen na úřední desce obce Lány 15 dní
před veřejným zasedáním zastupitelstva obce (22.3.2021)
Diskuze:
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č.
795/7 o výměře 72 m2, způsob využití: ostatní plocha, v k.ú. Lány panu J. N. za cenu
160,- Kč/ m2
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi podepsat smlouvu o prodeji pozemku
parc. č. 795/7 o výměře 72 m2 v k.ú. Lány s panem J. N.
Hlasování: pro:
10 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/12
K bodu č. 13 – Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 192/18 a parc. č.
792/10 v k.ú. Lány
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Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá zastupitelstvu ke schválení záměr
prodeje pozemku parc. č. 192/18 o výměře 3 m2, způsob využití: ostatní plocha, který
bude na základě geometrického plánu č. 1138-291/2018 oddělen od pozemku parc.
č. 192/12 a parc. č. 792/10 o výměře 29 m2, způsob využití: ostatní plocha, který
bude na základě geometrického plánu: č. 1138-291/2018 oddělen od pozemku parc.
č. 792/10 v k.ú. Lány, panu J. M. za cenu 160,- Kč/m2.
Záměr prodat výše uvedený pozemek byl vyvěšen na úřední desce obce Lány 15 dní
před veřejným zasedáním zastupitelstva obce (22.3.2021).
Diskuze:
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č.
192/18 o výměře 3 m2, způsob využití: ostatní plocha, a parc. č. 792/10 o výměře 29
m2, způsob využití: ostatní plocha, v k.ú. Lány za cenu 160,- Kč/m2.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi podepsat smlouvu o prodeji pozemku
parc. č. 192/18 o výměře 3 m2 a parc. č. 792/10 o výměře 29 m2 v k.ú. Lány s panem
J. M.
Hlasování: pro:
10 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/13
K bodu č. 14 – Schválení záměru vydržení pozemku parc. č. 177/18 v k.ú. Lány
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá zastupitelstvu ke schválení uznání
vlastnického práva k pozemku parc. č. 177/18 o výměře 114 m2 v k.ú. Lány z důvodu
vydržení.
Diskuze:
Zastupitel obce Ing. Vít Rybář, MBA: proč se řešily dva případy prodejem a jeden
případ vydržením pozemku?
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár: v případě prodeje se jedná o rychlejší cestu
vyřešení nastalé situace. V případě vydržení se musí prověřit existence zákonných
podmínek pro vydržení vlastnického práva. Musí se prokázat, že se jedná o tzv.
pravou, poctivou a nepřerušovanou držbu trvající nejméně 10 let.
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání bere na vědomí existenci zákonných
podmínek pro vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 177/18 o výměře 114
m2 v k.ú. Lány pro pana M. N., bytem, Lány.
II. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podepsání souhlasného prohlášení o
vydržení pozemku.
Hlasování: pro:
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/14

0

K bodu č. 15 – Schválení žádosti o podporu provozu Linky bezpečí z. s.
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Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová seznamuje zastupitele s žádostí ředitelky
Linky bezpečí Soni Petráškové o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
v roce 2021 ve výši 10 000,- Kč.
Diskuze: -----------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje finanční podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
v roce 2021 ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování: pro

10

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2021/15
K bodu č. 16 – Diskuze
Zastupitelka obce Jana Drastilová: navrhla objednání knihy, sepsané panem
Vodvářkou a Ambrožem, do knihovny, do základní školy.
Starosta obce Karel Sklenička: odpověděl, že dodání knihy do základní školy a
knihovny obec zajistí.
Zastupitelka Jana Drastilová: se dotázala, jaký prvek ze dřeva bude namísto
dřevěného krokodýla před školní budovou prvního stupně.
Starosta obce Karel Sklenička: odpověděl, že je náhrada za dřevěného krokodýla
v řešení, obec zajistila místnímu umělci dubové dřevo, ze kterého bude vyroben nový
prvek.
Zastupitelka obce Martina Hořejší: upozornila na poškozený strom v horní části Lán u
panelových domů
Starosta obce Karel Sklenička: odpověděl, že se jedná o chráněný strom, konkrétně
Lípu srdčitou. Záležitost byla odeslána k posouzení a vyřízení na Magistrát města
Kladna, odbor životního prostředí.
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár: obeznámil zastupitele o nabídce prostor lékárny
k pronájmu. K dnešnímu dni žádná z oslovených lékáren neprojevila zájem o
pronájem prostor.
Občan z Vašírova: jak se budou dělat nové silnice ve Vašírově? Můžu si dát před
barák svoje obrubníky?
Starosta obce Karel Sklenička odpověděl: 60 % silnic bude vybudováno kompletně
nových, u zbylých 40 % silnic dojde k renovaci stávajících silnic. Ano.
Občanka Lán: oslovila zastupitele s jinou variantou testování žáků základních škol, a
to formou PCR testů. Inspirovala se částí Praha 9, která tuto formu testování
zavedla.
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Starosta obce Karel Sklenička: v první fázi je nezbytné zjistit veškeré dostupné
informace, cenové kalkulace a mnoho dalších potřebných informací. Nutno
podotknout, že obec je zřizovatelem základní školy, tudíž veškerá konečná
rozhodnutí a organizace musí vzejít od paní ředitelky základní školy. Obec nemá
volnou personální kapacitu k zajištění navrhované variantě testování dětí.
Místostarostka Ing. Ivana Píšová: zjistit informace k danému podnětu, vyjádřila
nesouhlas s konečným dopadem a zodpovědností na obec Lány. Obec se zabývá i
dalšími důležitými věcmi k zajištění chodu obce, rozběhlých akcí apod.
Místostarostka JUDr. Ernest Kosár: jednoznačně souhlasil s výrokem pana starosty a
paní místostarostky.
Zastupitelka obce Dagmar Krátká: zjistit dostupné informace, projevila obavy
s vytížeností laboratoře, která by PCR testy vyhodnocovala.
Zastupitelka obce Jana Drastilová: vyjádřila svůj nesouhlas s antigenními testy,
kterými jsou děti základní školy testováni, prostuduje dostupné informace. Společně
s místostarostkou Ing. Ivanou Píšovou a zastupitelem Bc. Karlem Pleinerem vytvoří
společnou skupinu, která se bude tímto návrhem zabývat.
Zastupitelka obce Martina Hořejší: zjistit dostupné informace, sdělila, že je k celé věci
skeptická, ovšem jinému způsobu testování dětí se nebrání.
Zastupitelka obce Alena Hlavsová: zjistit veškeré informace a dále v této věci jednat.
Zastupitel obce Ing. Vít Rybář, MBA: jednoznačně zjistit nejvíce informací, zdůraznil,
že na obci nejsou personální kapacity k zajištění kompletní organizace jiného
způsobu testování dětí. Porovnat obě dvě varianty testování z dostupných informací
a také velmi důležitá možnost při přijetí navrhované varianty testování mít
průchodnou cestu zpět k původní formě testování.
Zastupitel obce Petr Králíček: jednoznačně sehnat a prostudovat dostupné
informace, ceny a dále v dané věci jednat.
Zastupitel obce Bc. Karel Pleiner: zjistit veškeré dostupné informace o této variantě,
ceny, připojil se do skupiny společně s paní Drastilovou a Píšovou, která prostuduje
dostupné informace.
Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:40
hod.
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 2/2021
ze dne 12. dubna 2021

2/2021/1

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Víta Rybáře,
MBA. a Bc. Karla Pleinera, zapisovatelku Ing. Radku Štíbrovou

2/2021/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání

2/2021/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 1/2021
z veřejného zasedání ZO ze dne 25.1.2021.

2/2021/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 1/2021 z veřejného
zasedání ZO ze dne 25.1.2021.

2/2021/5

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za
uplynulé období leden 2021 - březen 2021.

2/2021/6

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje dle ustanovení § 84
odst. 2 zákona o obcích účetní závěrku včetně výsledku hospodaření
za rok 2020.
II. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje v souladu s § 43 a
§ 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet
obce za rok 2020 a zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o
přezkoumání hospodaření bez výhrad.

2/2021/7

I. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní školy Lány sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2020 v celkovém zisku 131 542,86 Kč
II. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje převedení zisku hospodaření
z roku 2020 v celkové výši 131 542,86 Kč do rezervního fondu ZŠ Lány.

2/2021/8

I. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřské školy Lány sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2020 v celkovém zisku 13 304,55 Kč.
II. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje převedení zisku hospodaření
z roku 2020 v celkové výši 13 304,55 Kč, z toho do rezervního
fondu částku 304,55 Kč a do fondu odměn částku 13 000,- Kč.

2/2021/9

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu
č. 2/2021 – viz příloha č. 1.

2/2021/10

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje strategický plán obce
Lány na období 2021-2030

2/2021/11

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje přijetí věcného daru
pro MŠ Lány ve výši 9 842,- Kč od Spolku rodičů a přátel
Mateřské školy Lány
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2/2021/12

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje záměr prodeje
pozemku parc. č. 795/7 o výměře 72 m2, způsob využití: ostatní plocha,
v k.ú. Lány panu J. N. za cenu 160,- Kč/ m2
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi podepsat smlouvu
o prodeji pozemku parc. č. 795/7 o výměře 72 m2 v k.ú. Lány
s panem J. N.

2/2021/13

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje záměr prodeje
pozemku parc. č. 192/18 o výměře 3 m2, způsob využití: ostatní
plocha, a parc. č. 792/10 o výměře 29 m2, způsob využití: ostatní
plocha, v k.ú. Lány za cenu 160,- Kč/m2.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi podepsat smlouvu o
prodeji pozemku parc. č. 192/18 o výměře 3 m2 a parc. č. 792/10 o
výměře 29 m2 v k.ú. Lány s panem J. M.

2/2021/14

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání bere na vědomí existenci
zákonných podmínek pro vydržení vlastnického práva k pozemku parc.
č. 177/18 o výměře 114 m2 v k.ú. Lány pro pana M. N., bytem, Lány.
II. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podepsání souhlasného
prohlášení o vydržení pozemku.

2/2021/15

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje finanční podporu provozu Linky
bezpečí, z. s. v roce 2021 ve výši 10 000,- Kč.

Ing. Vít Rybář, MBA.
ověřovatel

v.r.

Bc. Karel Pleiner
ověřovatel

v.r.

Karel Sklenička
starosta

v.r.

JUDr. Ernest Kosár
místostarosta

v.r.

Zapsala: Ing. Radka Štíbrová
Zápis vyhotoven dne: 14. 4. 2021
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