Zápis č. 7/2021 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
13. 12. 2021
Místo konání:
sál Restaurace Narpa, č.p. 317, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 - 18:57 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:

8 přítomných

Omluveni:
Hosté:
Občanů:

3 (Alena Hlavsová, Ing. Vlastimil Hořejší, Dagmar Krátká)
0
7

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 6/2021 ze dne 8. 11. 2021
4. Kontrola zápisu č. 6/2021 ze dne 8. 11. 2021
5. Zpráva činnosti starosty obce za uplynulé období
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2023 - 2024
8. Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ na období 2023 - 2024
9. Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu MŠ na období 2023 - 2024
10. Rozpočtová změna č. 6/2021
11. Schválení dodatku č. 2 pachtovní smlouvy s ČZU ŠZP Lány
12. Schválení příspěvku na provoz Pošty Partner Lány
13. Schválení odměn členů finančního a kontrolního výboru
14. Revokace usnesení č. 2/2021/8 - účetní závěrka MŠ
15. Diskuse
K bodu č. 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu Janu Drastilovou a Martinu Hořejší. Jako zapisovatelku určuje Terezu
Lomberskou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Janu Drastilovou a Martinu
Hořejší, zapisovatelku Terezu Lomberskou.
Hlasování: pro:

8

proti: 0

zdrželi se:

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/1

1

0

K bodu č. 2 – Schválení programu
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:

8

proti: 0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/2
K bodu č. 3 – Kontrola usnesení č. 6/2021 ze dne 8.11.2021
Místostarostka obce Lány Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č. 6/2021 z
veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.11.2021 a konstatuje, že všechny
úkoly byly splněny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 6/2021 z veřejného
zasedání ZO ze dne 8.11.2021.
Hlasování: pro:

8

proti: 0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/3
K bodu č. 4 – Kontrola zápisu č. 6/2021 ze dne 8.11.2021
Starosta obce Lány 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. 6/2021 z veřejného zasedání ZO ze dne
8.11.2021.
Hlasování: pro:

8 proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/4
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 listopad 2021 až prosinec 2021. Celkem proběhly 2 pracovní porady, dále byli
zastupitelé informováni o chodu obce elektronickou formou.
Starosta obce informuje o jednáních se zastupiteli obce o návrhu rozpočtu Obce
Lány pro rok 2022.
Na ČOV ve Vašírově byly dokončeny vícepráce, které byly součástí dodatku. Přenos
dat přímo na dispečink VKM. V pátek 17.12.2021 je závěrečný kontrolní den, kdy se
bude vyhodnocovat fáze zkušebního provozu. V současné době je na ČOV připojeno
2

asi 40 rodinných domů, což je zhruba 2/3 z celkového počtu RD ve Vašírově. Ostatní
RD se pravděpodobně připojí až na jaře.
Bylo provedeno osvětlení areálu budovy ZŠ, kdy se ve spolupráci s ředitelkou ZŠ
vybraly 2 historické lampy pro osvětlení hlavního vchodu budovy.
Byla vypracována a podána žádost o dotaci na obnovu dětského hřiště na
Ministerstvo pro místní rozvoj z Programu na podporu obnovy venkova. Měnili by se
vybrané herní prvky, které již nesplňují bezpečnostní podmínky a některé dopadové
plochy. které jsou ještě v kačírku. Spoluúčast při získání dotace je 20%.
Na OÚ proběhla rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost a zároveň byly
provedeny drobné opravy a úpravy v obřadní síni OÚ.
Diskuse: -----------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za uplynulé období
listopad 2021 - prosinec 2021.
Hlasování: pro

8

proti:

0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/5
K bodu 6 – Schválení rozpočtu obce na rok 2022
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům ke schválení rozpočet obce na
rok 2022. Rozpočet je navržen jako schodkový. Příjmy jsou uvažovány v celkové výši
38.300.000,- Kč a výdaje ve výši 47.300.000,- Kč. Schodek rozpočtu 9.000.000,- Kč
je financován z rezervy vytvořené v minulých letech.
Diskuse:-------------------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2022 se
závaznými ukazateli v paragrafovém znění. Rozpočet je schválen jako schodkový a
bude vyrovnán čerpáním finanční rezervy z minulých let.
Hlasování: pro:

8

proti:

0

zdrželi se:

0

(Karel Sklenička, JUDr. Ernest Kosár, Ing. Ivana Píšová, Bc. Karel Pleiner, Ing. Vít
Rybář, MBA, Jana Drastilová, Martina Hořejší, Petr Králíček)
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/6

3

K bodu č. 7 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 20232024
Starosta obce předkládá návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období
2023-2024.
Diskuse:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje střednědobý výhled obce na
období 2023-2024.
Hlasování: pro

8

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/7
K bodu č. 8 – Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ na období 2023 2024
Starosta obce předkládá ke schválení návrhy ředitelky základní školy. Jedná se o
rozpočet roku 2022 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Lány
na období 2023-2024.
Diskuse: ----------------Návrh na usnesení:
I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet ZŠ na rok 2022
II. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje střednědobý výhled ZŠ na rok 2023 2024
Hlasování: pro

8

proti:

0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/8

K bodu č. 9 – Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu MŠ na období 2023
- 2024
Starosta obce předkládá ke schválení návrhy ředitelky mateřské školy. Jedná se o
rozpočet roku 2022 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Lány
na období 2023-2024.
Diskuse: ------------------

4

Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet MŠ na rok 2022
II. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje střednědobý výhled MŠ na rok 2023 2024
Hlasování: pro:

8

proti:

0

zdrželi se:

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/9
K bodu č. 10 – Rozpočtová změna č. 6/2021
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá rozpočtovou změnu č. 6/2021viz.příloha č. 1.
Diskuse: ----------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2021 – příloha
č.1
Hlasování: pro:

8

proti:

0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/10
___________________________________________________________________
K bodu č. 11 – Schválení dodatku č. 2 pachtovní smlouvy s ČZU ŠZP Lány
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá návrh dodatku č. 2 pachtovní
smlouvy č. 70/2020 s ČZU ŠZP Lány.
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár informuje, o obsahu dodatku č. 2 pachtovní
smlouvy č. 70/2020 s ČZU ŠZP Lány, kdy se tímto dodatkem upravují pozemky
obce, které ŠZP Lány obhospodařuje. Celkem se jedná o 29342 m2. Také se zvedla
cena za pacht mezi pachtýřem a propachtovatelem. Obec Lány bude nyní dostávat
6.600,-Kč ročně.

Diskuse:
Zastupitel Ing. Vít Rybář, MBA: dotazuje se, na jak dlouhou dobu je dodatek č. 2
pachtovní smlouvy uzavírán.
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár odpovídá:
neurčitou.

5

Dodatek č. 2 je uzavírán na dobu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatek č. 2 pachtovní smlouvy č.
70/2020 s ČZU ŠZP Lány.
Hlasování: pro:

8

proti:

0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/11
___________________________________________________________________
K bodu č. 12 – Schválení příspěvku na provoz Pošty Partner Lány
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová předkládá návrh na schválení příspěvku na
provoz Pošty Partner Lány pro paní Gabrielu Tučkovou ve výši 7.000,-Kč měsíčně.
Diskuse:
Zastupitelka Jana Drastilová: dotazuje se, zda zůstává provozovatelem Pošty partner
paní Gabriela Tučková.
Místostarostka Ing. Ivana Píšová odpovídá: Paní Gabriela Tučková bude i nadále
provozovat v Lánech Poštu partner. Stáhla svoji žádost o ukončení spolupráce.
Zastupitel Bc. Karel Pleiner: dotazuje se, na jaké období je příspěvek přiznáván.
Starosta obce Karel Sklenička odpovídá: příspěvek je přiznáván na období prosinec
2021– listopad 2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje žádost o příspěvek na provoz Pošty
Partner Lány ve výši 7.000,-Kč měsíčně na období prosinec 2021 – listopad 2022
Hlasování: pro:

8

proti:

0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/12
___________________________________________________________________
K bodu č. 13 – Schválení odměn pro členy finančního a kontrolního 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.2

Diskuse: ----------------
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje odměny členům finančního a kontrolního
výboru dle návrhů předsedů výborů - viz příloha č.2
Hlasování: pro:

8

proti:

0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/13
_________________________________________________________________
K bodu č. 14 – Revokace usnesení č. 2/2021/8 - účetní závěrka MŠ
Starosta obce předkládá revokaci usnesení č. 2/2021/8 - účetní závěrka MŠ.
Zastupitelstvo schválilo rozdělení výsledku hospodaření ve výši 13.304,55 Kč a to
tak, že částka 304,55 Kč byla převedena do rezervního fondu a částka 13.000 Kč
byla převedena do fondu odměn. Zpětnou kontrolou bylo zjištěno, že podle zákona
č. 250/2000 Sb. se do fondu odměn může převést částka max. ve výši 80%
celkového zisku. Z toho důvodu starosta navrhuje revokaci usnesení: do fondu
odměn 10.000,-Kč a do rezervního fondu částku 3.304,55 Kč.

Diskuse:
Zastupitel Bc. Karel Pleiner: Dotazuje se, zda se paní ředitelka MŠ vejde po
přerozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 do rozpočtu fondu odměn.
Starosta obce Karel Sklenička odpovídá: Paní ředitelka byla již předem na tuto
změnu upozorněna a počítá s ní.
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje revokaci účetní závěrky příspěvkové
organizace MŠ 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 3.304,55,-Kč a do
fondu odměn částku 10.000,-Kč.
Hlasování: pro:

8

proti:

0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2021/14
___________________________________________________________________
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K bodu č. 15 – Diskuze
Zastupitelka Jana Drastilová se dotazuje, proč máme některé úřady v okrese
Rakovník, když Lány jsou okres Kladno. Jedná se například o poštu, PČR atd.
Můžeme s tím jako obec něco udělat? Požádat si o převedení těchto úřadů do
okresu Kladno?
Starosta obce Karel Sklenička odpovídá: Obec s tím nic dělat nemůže, protože tyto
úřady mají jiné územní členění a neřídí se okresy.
Zastupitel Karel Pleiner žádá o připomenutí zrušených společenských a kulturních
akcí.
Starosta obce Karel Sklenička odpovídá: Vzhledem k současným vládním nařízením
není možné technicky zrealizovat plánované kulturní a společenské akce, proto byly
nejbližší akce zrušeny. Jedná se o koncert pěveckého sboru Chorus Laneum,
předávání ocenění Klobouk dolů a ples Obce Lány. Divadelní představení zatím
zrušené nebylo, spolek Divadlo Lány vyčkává a uvidí se podle vývoje epidemie, jestli
se představení 30. 12. 2021 uskuteční.
Zastupitelka Jana Drastilová pozvala všechny přítomné na Tříkrálové zpívání u
betléma, které se koná 9. 1. 2022 od 16:00 hodin.
Starosta obce Karel Sklenička informoval, že počty nakažených virem Covid 19
v Lánech klesají a při pondělním testování ve škole nebyl nikdo pozitivně testován.
Starosta obce Karel Sklenička všem přítomným popřál klidné a spojené svátky a do
dalšího roku hodně zdraví.
Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:57
hod.
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 7/2021
ze dne 13. prosince 2021

7/2021/1

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Janu Drastilovou
a Martinu Hořejší, zapisovatelku Terezu Lomberskou.

7/2021/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

7/2021/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 6/2021
z veřejného zasedání ZO ze dne 8.11.2021.

7/2021/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 6/2021 z veřejného
zasedání ZO ze dne 8.11.2021.

7/2021/5

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za
uplynulé období listopad 2021 - prosinec 2021.

7/2021/6

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočet obce na rok
2022 se závaznými ukazateli v paragrafovém znění. Rozpočet je
schválen jako schodkový a bude vyrovnán čerpáním finanční rezervy
z minulých let.

7/2021/7

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje střednědobý výhled
obce na období 2023-2024.

7/2021/8

I.Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet ZŠ na rok 2022
II. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje střednědobý výhled ZŠ
na rok 2023 - 2024

7/2021/9

I.Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet MŠ na rok 2022
II. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje střednědobý výhled MŠ
na rok 2023 - 2024

7/2021/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č.
6/2021 – příloha č.1
9

7/2021/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatek č. 2 pachtovní
smlouvy č. 70/2020 s ČZU ŠZP Lány.

7/2021/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje žádost o příspěvek na
provoz Pošty Partner Lány ve výši 7.000,-Kč měsíčně na období
prosinec 2021 – listopad 2022.

7/2021/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje odměny členům finančního
a kontrolního výboru dle návrhů předsedů výborů - viz příloha č.2

7/2021/14 I. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje revokaci účetní závěrky příspěvkové
organizace MŠ 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 3.304,55 Kč a do fondu odměn částku 10.000,-Kč.

Jana Drastilová
ověřovatel
Martina Hořejší
ověřovatel

Karel Sklenička
starosta
JUDr. Ernest Kosár
místostarosta
Zapsala: Tereza Lomberská
Zápis vyhotoven dne: 15.12.2021
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