Zápis č. 3/2021 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
14.6.2021
Místo konání:
sál Restaurace Narpa, č.p. 317, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 - 19:35 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 Bc. Karel Pleiner
0
12

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 2/2021 ze dne 12.4.2021
4. Kontrola zápisu č. 2/2021 ze dne 12.4.2021
5. Zpráva starosty obce o činnosti za uplynulé období
6. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce
a.s. parc. č. 792/1, 792/5 v k.ú. Lány
7. Rozpočtová změna č. 3/2021
8. Projednání nákupu akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník a.s.
9. Schválení dotací z rozpočtu obce Lány
10. Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 169/45 v k.ú. Lány
11. Schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 132/2 v k.ú. Lány
12. Schválení výsledku výběrového řízení na pořízení zahradní techniky
13. Žádost o schválení výjimky z počtu dětí v MŠ Lány na školní rok 2021-2022
14. Schválení přijetí daru pro ZŠ Lány
15. Schválení víceprací na budově hasičské zbrojnice
16. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy na technologickou část ČOV Vašírov
17. Diskuze
K bodu č. 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu Janu Drastilovou a Alenu Hlavsovou 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 Janu Drastilovou a Alenu
Hlavsovou, zapisovatelku Ing. Radku Štíbrovou.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/1
K bodu č. 2 – Schválení programu
1

0

Starosta obce předkládá program dnešního zasedání a žádá zastupitele o návrhy na
doplnění programu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/2

0

K bodu č. 3 – Kontrola usnesení č. 2/2021 ze dne 12.4.2021
Místostarostka Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č. 2/2021 z veřejného
zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.4.2021 a konstatuje, že všechny úkoly byly
splněny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 2/2021 z veřejného
zasedání ZO ze dne 12.4.2021.
Hlasování: pro:
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/3

0

K bodu č. 4 – Kontrola zápisu č. 2/2021 ze dne 12.4.2021
Starosta obce Lány Karel Sklenička konstatuje, že zápis z minulého veřejného
zasedání ověřovatelé Ing. Vít Rybář a Bc. Karel Pleiner 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. 2/2021 z veřejného zasedání ZO ze dne
12.4.2021.
Hlasování: pro:
10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/4
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 duben 2021 až červen 2021. Celkem proběhly 2 pracovní porady, dále byli
zastupitelé informováni o chodu obce elektronickou formou.
Starosta obce seznámil zastupitele s probíhajícími pracemi na ČOV a splaškové
kanalizaci Vašírov, aktuálně se instalují technologie, čerpadla a probíhá úprava
vnějších prostor. V obci Vašírov je již 80 % asfaltových povrchů dokončeno. Od
23.7.2021 do 31.7.2021 dojde k omezení silničního provozu z důvodu pokládky
asfaltového povrchu průtahem obce.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice, která se aktuálně nachází ve fázi dokončení
probíhajících prací, nová fasáda.
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Zástupci spolků na základě Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Lány své žádosti podali ve stanoveném termínu. O konkrétní poskytnuté výši
finančních prostředků bude zastupitelstvo jednat na dnešním veřejném zasedání.
Práce na rekonstrukci sběrného dvora probíhají dle nastaveného harmonogramu.
Celkem 90 % prací je na akci Sběrný dvůr Lány dokončeno. Poté bude požádáno o
kolaudační souhlas.
Firma Klika & Dvořák s.r.o. provede v letních měsících opravu komunikace před
hlavním vchodem v areálu ZŠ.
Proběhlo osobní jednání s obchodní zástupkyní z firmy Zásilkovna s.r.o., na které se
projednávalo umístění Z-BOXU u autobusové zastávky na Masarykově náměstí.
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Kladno, zahájil kontrolu proběhlých a
ukončených dotací obce Lány.
Kulturní akce Májová veselice byla na základě epidemiologické situace zrušena,
uskutečnilo se loutkové divadlo pro děti ve venkovním prostoru za stanovených
hygienických podmínek.
Diskuze: -----------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za uplynulé období
duben 2021 - červen 2021.
Hlasování: pro
10
proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/5

0

K bodu 6 – Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6001952/1 se
společností ČEZ a.s. parc. č. 792/1, 792/5 v k.ú. Lány
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům ke schválení Smlouvu o
zřízení věcného břemene č. IZ-12-6001952/1 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Děčín IV-Podmokly 405 02, Teplická 874/8 na pozemku parc. č. 792/1, 792/5v k.ú.
Lány. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena v roce 2020. Jedná se o pozemek
u hasičské zbrojnice.
Diskuze: -----------Návrh na usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IZ-12-6001952/1 na pozemku parc. č. 792/1, 792/5 v k.ú. Lány s firmou
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly 405 02, Teplická 874/8.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro:
10 proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/6

3

0

K bodu č. 7 – Rozpočtová změna č. 3/2021
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší předkládá návrh rozpočtové změny
č. 3/2021 - viz příloha č. 1
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2021 viz
příloha č. 1
Hlasování: pro
10
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/7
K bodu č. 8 – Projednání nákupu akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník a.s.
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům nabídku společnosti Vodárny
Kladno-Mělník a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČ: 4635699, k prodeji
vlastních akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované
podobě za cenu 366,- Kč za 1 ks akcie, a to v poměru jmenovité hodnoty akcií Obce
Lány k základnímu kapitálu společnosti VKM, který činí 3 175 027 00,- Kč.
Obec Lány má možnost dle návrhu VKM odkoupit 690 ks akcí za 366 Kč/akcii. Jedná
se tedy o celkovou částku 252.540 ,- Kč.
Cena jedné akcie je určena na základě znaleckého posudku č. 5 966-01-2021,
vpracovaného společností Česká znalecká, a.s., IČO: 252 60 138, Nezvalova 423,
Hradec Králové.
Diskuze:
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár: souhlasí s nákupem akcií, určitě do
budoucna je rozumné vlastnit poměrnou část akcií.
Zastupitel obce Ing. Miroslav Hořejší: celková částka za odkup 690 akcií za cenu
jedné akcie 366,- Kč je pro rozpočet obce přijatelnou částkou. Souhlasím, do
budoucna je dobré vlastnit určitý počet akcií a mít tak vliv na řízení společnosti VKM.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány souhlasí s nákupem 690 ks akcií od společnosti Vodárny
Kladno-Mělník a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČ: 4635699 v celkové
hodnotě 252.540,- Kč.
Hlasování: pro
10
proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/8

0

K bodu č. 9 – Schválení dotací z rozpočtu obce Lány
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelům k projednání
schválení dotací - příspěvku, na podporu aktivit všech organizací a spolků z rozpočtu
obce na rok 2021 viz příloha č. 2.
Diskuze:
4

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje rozdělení dotací z rozpočtu obce Lány na činnost
společenských, sportovních a zájmových organizací - viz příloha 2.
Hlasování: pro:
10
proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/9

0

K bodu č. 10 – Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 169/45 v k.ú. Lány
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá zastupitelstvu ke schválení záměr
prodat pozemek parc. č. 169/45 v k.ú. Lány o výměře: 101 m2, způsob využití: ostatní
plocha paní MN za cenu 160,- Kč/ m2. Tento pozemek je součástí parcely, kterou
rodina paní N užívá více jak 40 let.
Záměr prodat výše uvedený pozemek byl vyvěšen na úřední desce obce Lány 15 dní
před veřejným zasedáním zastupitelstva obce (28.5.2021).
Diskuze:
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č.
169/45 v k.ú. Lány o výměře: 101 m2, způsob využití: ostatní plocha paní MN za cenu
160,- Kč/ m2.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi podepsat smlouvu o prodeji pozemku
parc. č .169/45 v k.ú. Lány o výměře: 101 m2 s paní MN.
Hlasování: pro
10 proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/10

0

K bodu č. 11 – Schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 132/2 v k.ú.
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům schválení záměru pronajmout
bezplatně část pozemku parc. č. 132/2 v k.ú. Lány o výměře 1 m2 pro umístění
automatu sloužícího k vydávání zásilek Z-BOX od společnosti Zásilkovna s.r.o.,
Lihovarská 1060/2, Praha 9 - Libeň, IČO: 28408306.
Záměr pronajmout část pozemku byl vyvěšen na úřední desce obce Lány 15 dní
před veřejným zasedáním zastupitelstva obce (26.5.2021).
Diskuze:
Zastupitel obce Ing. Vít Rybář, MBA. se táže: Na jak dlouhou dobu je smlouva
uzavřena?
Starosta obce Lány odpovídá: na dobu neurčitou, s tím, že ve smlouvě je stanovena
tří měsíční výpovědní lhůta.
Návrh na usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje záměr pronajmout bezplatně
část pozemku parc. č. 132/2 v k.ú. Lány o výměře 1 m2 pro umístění automatu
5

sloužícího k vydávání zásilek Z-BOX od společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská
1060/12, Praha 9 - Libeň, IČO: 28408306
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi podepsat smlouvu o bezplatném
pronájmu pozemku parc. č. 132/2 v k.ú. Lány o výměře 1 m2 se společností
Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/2, Praha 9 - Libeň, IČO: 28408306
Hlasování: pro
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/11

0

K bodu č. 12 – Schválení výsledku výběrového řízení na pořízení zahradní
techniky
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár seznamuje zastupitele s výsledkem
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení komunální
techniky pro obec Lány“
Celkem byly přijaty 3 nabídky.
Hodnotící kritéria byla: 80 % nabídková cena v Kč bez DPH a 20 % délka záruční
doby za dodanou techniku.
1. nabídka od společnosti Daniš Davaztechnik s.r.o., Hulínská 265/30, 750 02
Přerov, IČO: 28644875.
2. nabídka od společnosti AGROMAK ND s.ro., Lidická 155, 252 61 Jeneč, IČO:
49824309.
3. nabídka od společnosti AGRIIMPORT Plzeň, s.r.o., Líté 84, 331 52 Dolní Bělá,
IČO: 14706989.
Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s nejvýhodnější nabídkou, kterou
podala společnost AGROMAK ND s.ro., Lidická 155, 252 61 Jeneč, IČO:
49824309.
Diskuze:
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení
„Pořízení komunální techniky pro obec Lány“.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou AGROMAK
ND s.ro., Lidická 155, 252 61 Jeneč, IČO: 49824309.
Hlasování: pro:
10 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/12
K bodu č. 13 – Žádost o schválení výjimky z počtu dětí MŠ Lány na školní rok
2021-2022
Starostka obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s žádostí ředitelky Mateřské
školy Lány, která žádá o schválení výjimky o povolení zvýšení počtu dětí na třídách
v MŠ Lány na školní rok 2021/2022. Dle zákona se každá třída MŠ naplňuje do počtu
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24 dětí. Počet na třídě bude nejvýše do 28 dětí. Celková kapacita MŠ 100 dětí
nebude překročena.
Zvýšení počtu dětí na třídě nebude mít vliv na obecní rozpočet a nebude na újmu
kvality předškolního vzdělávání. Budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví, jak ukládá zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon § 23 odst. 3)
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje žádost ředitelky MŠ o povolení
zvýšení počtu dětí na třídách nejvýše do počtu 28 dětí v jedné třídě.
Hlasování: pro:
10 proti: 0 zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/13
K bodu č. 14 – Schválení přijetí daru pro ZŠ Lány
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelstvu žádost ředitelky ZŠ
Lány Ivety Vrabcové o souhlas s přijetím peněžního daru v hodnotě 80.000 Kč od
Spolku rodičů a přátel dětí a školy, se sídlem Školní 93, 270 61 Lány.
Účelové určení daru: učebnice, pracovní sešity, učební pomůcky, mobiliář školy.
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje žádost ředitelky ZŠ o přijetí peněžního daru pro
ZŠ Lány v hodnotě 80.000 Kč od Spolku rodičů a přátel dětí a školy, se sídlem Školní
93, 270 61 Lány.
Hlasování: pro
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/14

0

K bodu č. 15 – Schválení víceprací na budově hasičské zbrojnice
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům ke schválení provedení prací
na stávající budově hasičské zbrojnice. Jedná se o novou fasádu, opravu
betonových podlah a rozšíření ústředního vytápění do prostoru stávající garáže pro
dopravní automobil.
Diskuze:
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje provedení prací na stávající
budově hasičské zbrojnice dle předložené cenové nabídky.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi objednat tyto práce u firmy DOMISTAV
CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27481107
Hlasování: pro
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/15
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0

K bodu č. 16 – Schválení Dodatku č. 1 smlouvy na technologickou část ČOV
Vašírov
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům ke schválení návrh o uzavření
Dodatku č. 1 s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01
Chrudim III, IČ: 15053695. Jedná se o doplnění ovládání technologické části čistírny
odpadní vod z důvodu kompatibility s řídícím dispečinkem Středočeských vodáren.
Tato firma bude zajišťovat provoz čistírny odpadních vod. Celková částka je
210.700,- Kč bez DPH.
Diskuze:
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje Dodatek č. 1 s firmou Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01, Chrudim III, IČ: 15053695
v celkové částce 210.700,- Kč bez DPH.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 1 s firmou Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01, Chrudim III, IČ: 15053695
Hlasování: pro
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2021/16

0

K bodu č. 17 – Diskuze
Zastupitelka obce Jana Drastilová: seznámila přítomné s plánovanými akcemi
v letních měsících. Naplánovány jsou akce: 5 letních kin, Gulášfest, Kulinářský
jarmark + Masarykova vatra.
Občan Lán: žádal zastupitele o dodání koše s pytlíky pro psí potřeby, druhá žádost
směřovala na dodání kontejnerů na tříděný odpad (plasty, papíry), dodání lampy, vše
do ulice Koněspřežní.
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár: dodání koše s pytlíky pro psí potřeby není
problém zajistit.
Starosta obce Karel Sklenička: zajištění nového místa na tříděný odpad v ulici
Koněspřežní není v plánu, a to z důvodu rekonstrukce stávajícího sběrného dvora,
kde budou velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad, a dále zdůraznil fakt, že
odpadové hospodářství je v dnešní době velmi ekonomicky náročná záležitost.
Občané Koněspřežní ulice mají možnost využívat i další místa na tříděný odpad
v obci, kterých je celkově 10 ks. Situace s veřejným osvětlením v ulici Koněspřežní
bude prověřena.
Zástupce spolku Český svaz včelařů: zdvořile poděkoval zastupitelům za poskytnutí
dotace z rozpočtu obce pro spolek Český svaz včelařů z.s. v roce 2021.
Občanka z Vašírova: informovala zastupitele obce o plánovaném referendu v obci
Rynholec dne 26.6.2021, které se týká výstavby 2 průmyslových hal v k.ú. Rynholec
na hranicích s k. ú. Vašírov.
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Občan z Vašírova: požádal zastupitele o posekání trávy před nohejbalovým
turnajem, poděkoval za poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro spolek Náš Vašírov
z.s.
Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:35
hod.
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 2/2021
ze dne 14. června 2021

3/2021/1

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Janu Drastilovou
a Alenu Hlavsovou, zapisovatelku Ing. Radku Štíbrovou

3/2021/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání

3/2021/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 2/2021
z veřejného zasedání ZO ze dne 12.4.2021.

3/2021/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 2/2021 z veřejného
zasedání ZO ze dne 12.4.2021.

3/2021/5

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za
uplynulé období duben 2021 - červen 2021.

3/2021/6

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IZ-12-6001952/1 na pozemku parc. č. 792/1, 792/5
v k.ú. Lány s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly
405 02, Teplická 874/8.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi obce tuto smlouvu
podepsat.

3/2021/7

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu
č. 3/2021 viz příloha č. 1

3/2021/8

Zastupitelstvo obce Lány souhlasí s nákupem 690 ks akcií od
společnosti Vodárny Kladno-Mělník a.s., U vodojemu 3085, 272 01
Kladno, IČ: 4635699 v celkové hodnotě 252.540,- Kč.

3/2021/9

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje rozdělení dotací z rozpočtu
obce Lány na činnost společenských, sportovních a zájmových
organizací - viz příloha 2.

3/2021/10

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje záměr prodeje
pozemku parc. č. 169/45 v k.ú. Lány o výměře: 101 m2, způsob využití:
ostatní plocha paní M za cenu 160,- Kč/ m2.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi podepsat smlouvu o
prodeji pozemku parc. č .169/45 v k.ú. Lány o výměře: 101 m 2 s paní
MN.

3/2021/11

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje záměr pronajmout
bezplatně část pozemku parc. č. 132/2 v k.ú. Lány o výměře 1 m2 pro
umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek Z-BOX od společnosti
Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Praha 9 - Libeň, IČO: 28408306
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi podepsat smlouvu o
bezplatném pronájmu pozemku parc. č. 132/2 v k.ú. Lány o výměře 1
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m2 se společností Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/2, Praha 9 Libeň, IČO: 28408306
3/2021/12

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje výsledek
výběrového řízení „Pořízení komunální techniky pro obec Lány“.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou
AGROMAK ND s.ro., Lidická 155, 252 61 Jeneč, IČO: 49824309.

3/2021/13

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje žádost ředitelky MŠ o
povolení zvýšení počtu dětí na třídách nejvýše do počtu 28 dětí v jedné
třídě.

3/2021/14

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje žádost ředitelky ZŠ o přijetí
peněžního daru pro ZŠ Lány v hodnotě 80.000 Kč od Spolku rodičů a
přátel dětí a školy, se sídlem Školní 93, 270 61 Lány.

3/2021/15

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje provedení prací na
stávající budově hasičské zbrojnice dle předložené cenové nabídky.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi objednat tyto práce u
firmy DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ:
27481107

3/2021/16

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje Dodatek č. 1
s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01,
Chrudim III, IČ: 15053695 v celkové částce 210.700,- Kč bez DPH.
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 1
s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01,
Chrudim III, IČ: 15053695

Jana Drastilová v.r.
ověřovatel
Alena Hlavsová v.r.
ověřovatel
Karel Sklenička v.r.
starosta
JUDr. Ernest Kosár v.r.
místostarosta
Zapsala: Ing. Radka Štíbrová
Zápis vyhotoven dne: 16. 6. 2021
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