Zápis č. 5/2022 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
31.8.2022
Místo konání:
sál Restaurace Narpa, č.p. 317, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 – 19:15 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:
Občanů:

10 přítomných
Dagmar Krátká
11

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 3/2022 ze dne 13.6.2022
4. Kontrola zápisu č. 3/2022 ze dne 13.6.2022
5. Kontrola usnesení č. 4/2022 ze dne 13.7.2022
6. Kontrola zápisu č. 4/2022 ze dne 13.7.2022
7. Zpráva činnosti starosty obce za uplynulé období
8. Schválení záměru prodeje stavby bez č.p. na pozemku p.č. st. 390 v k.ú. Lány
9. Schválení nákupu pozemku parc. č. st. 591, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 771 m², jehož součástí je stavba č.p. 426, obč. vyb.; stavba stojí
na pozemku parc.č.st. 591, pozemek parc. č. st. 87/3, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 139 m²; pozemek parc. č. 129/8, druh
pozemku: ostatní plocha, jiná plocha o výměře 717 m²
10. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí se spolkem Bubákov.net na uložení optické
sítě do pozemků obce
11. Rozpočtová změna č. 4/2022
12. Informace o podání žádosti o dotaci na Hasičské cisternové auto
13. Vyhlášení výběrového řízení na akci Instalace tepelného čerpadla do budovy ZŠ,
Školní 418, Lány
14. Schválení dodatku č.1 smlouvy na rekonstrukci komunikace ulice V chaloupkách
15. Schválení smlouvy o zajištění a financování dopravní obslužnosti
16. Diskuse
____________________________________________________________________
K bodu č. 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního zápisu Ing.
Vlastimila Hořejšího a Petra Králíčka. Jako zapisovatelku určuje Terezu Lomberskou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vlastimila Hořejšího a Petra
Králíčka, zapisovatelku Terezu Lomberskou.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se:

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/1

1

0

K bodu č. 2 – Schválení programu
Starosta obce Karel Sklenička 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:

zdrželi se:

0

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/2
K bodu č. 3 – Kontrola usnesení č. 3/2022 ze dne 13.6.2022
Místostarostka obce Lány Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č. 3/2022 z
veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.6.2022 a konstatuje, že všechny
úkoly byly splněny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 3/2022 z veřejného zasedání
ZO ze dne 13.6.2022.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/3
K bodu č. 4 – Kontrola zápisu č. 3/2022 ze dne 13.6.2022
Starosta obce Karel Sklenička konstatuje, že zápis z veřejného zasedání ze dne
13.6.2022 ověřovatelé Jana Drastilová a Alena Hlavsová podepsali. Písemně nebyly
vzneseny žádné připomínky. Táže se, zda má k minulému zápisu někdo připomínku,
není tomu tak. Starosta obce dává hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání
zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 3/2022 z veřejného zasedání ZO ze dne
13.6.2022.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/4
K bodu č. 5 – Kontrola usnesení č. 4/2022 ze dne 13.7.2022
Místostarostka obce Lány Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č. 4/2022
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.7.2022 a konstatuje,
že všechny úkoly byly splněny.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 4/2022 z mimořádného
veřejného zasedání ZO ze dne 13.7.2022.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/5
K bodu č. 6 – Kontrola zápisu č. 4/2022 ze dne 13.7.2022
Starosta obce Karel Sklenička konstatuje, že zápis z mimořádného veřejného zasedání
ze dne 13.7.2022 ověřovatelé Martina Hořejší a Dagmar Krátká podepsali. Písemně
nebyly vzneseny žádné připomínky. Táže se, zda má k minulému zápisu někdo
připomínku, není tomu tak. Starosta obce dává hlasovat o schválení zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 4/2022 z mimořádného veřejného zasedání
ZO ze dne 13.7.2022.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/6
K bodu č. 7 – Zpráva starosty obce o činnosti ZO za uplynulé období
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje přítomné s činností zastupitelstva za období
červen až srpen 2022. Celkem proběhly 3 pracovní porady, dále byli zastupitelé
informováni o chodu obce elektronickou formou.
• Byla dokončena administrace akce Rekonstrukce ulice Sadová. Je vydáno
stavební povolení.
• Oplocení fotbalové areálu, výstavba tribuny a nových střídaček.
• Pokračuje příprava projektové dokumentace na rozšíření kapacity ZŠ Lány.
• Výsadba zeleně a úprava prostranství ve Vašírově.
• Vyčištění a oprava památníku obětí 1. světové války ve Vašírově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za uplynulé období
červen 2022 až srpen 2022
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/7
______________________________________________________________
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K bodu 8 – Schválení záměru prodeje stavby bez č.p. na pozemku p.č. st. 390
v k.ú. Lány
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá zastupitelstvu ke schválení záměr
prodeje stavby bez č.p. stojícího na pozemku parc. č. st. 390 v k.ú. Lány, zapsané na
LV číslo 10001 pro kat. území a obec Lány, vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, předem určeným zájemcům A. a Z.V.
za kupní cenu 500.000,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Záměr prodat výše uvedenou stavbu byl vyvěšen na úřední desce obce Lány min. 15
dní před veřejným zasedáním zastupitelstva obce (8.8.2022).
Diskuse: ---------------Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej stavby bez č.p. stojícího na
pozemku parc. č. st. 390 v k.ú. Lány, stavba je zapsaná na LV číslo 10001 pro kat.
území a obec Lány, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kladno, předem určeným zájemcům A. a Z.V. za kupní cenu 500.000 Kč,
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu o prodeji stavby podepsat.
Hlasování: pro:

10

proti:

0

zdrželi se:

0

(Jana Drastilová, Alena Hlavsová, Martina Hořejší, Ing. Vlastimil Hořejší, JUDr. Ernest
Kosár, Petr Králíček, Ing. Ivana Píšová, Bc. Karel Pleiner, Ing. Vít Rybář, MBA, Karel
Sklenička)
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/8
K bodu č. 9 – Schválení nákupu pozemku parc. č. st. 591, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 771 m², jehož součástí je stavba č.p. 426,
obč. vyb.; stavba stojí na pozemku parc.č.st. 591, pozemek parc. č. st. 87/3, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 139 m²; pozemek
parc. č. 129/8, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha o výměře 717 m²
Místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh
nákupu pozemku parc. č. st. 591, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
771 m², jehož součástí je stavba č.p. 426, obč. vyb.; stavba stojí na pozemku
parc.č.st. 591, pozemek parc. č. st. 87/3, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
společný dvůr o výměře 139 m²; pozemek parc. č. 129/8, druh pozemku: ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 717 m² za cenu 15.500.000,- Kč.
Část kupní ceny ve výši 14.000.000,- Kč bude zaplacena dle smluvních dokumentů do
pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
Část kupní ceny ve výši 1.000.000,- Kč bude zaplacena na účet prodávajících
nejpozději do 31.1.2023.
Část kupní ceny ve výši 500.000,- Kč bude vyrovnána vzájemným zápočtem
pohledávek na zaplacení kupní ceny v souladu s dohodou o započtení pohledávek
uzavřené současně s výše uvedenými kupními smlouvami.
Diskuse: ----------------4

Návrh na usnesení:
I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup pozemku parc. č. st. 591, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 771 m², jehož součástí je stavba č.p.
426, obč. vyb.; stavba stojí na pozemku parc.č.st. 591, pozemek parc. č. st. 87/3, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 139 m²; pozemek parc.
č. 129/8, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha o výměře 717 m² za cenu
15.500.000,- Kč.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi kupní smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

(Jana Drastilová, Alena Hlavsová, Martina Hořejší, Ing. Vlastimil Hořejší, JUDr. Ernest
Kosár, Petr Králíček, Ing. Ivana Píšová, Bc. Karel Pleiner, Ing. Vít Rybář, MBA, Karel
Sklenička)
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/9
K bodu č. 10 – Schválení smlouvy o smlouvě budoucí se spolkem Bubákov.net na
uložení optické sítě do pozemků obce
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům ke schválení Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby OPTICKÁ
INFRASTRUKTURA – LÁNY – OI PROPOJ VAŠÍROV na pozemcích parc.č. 164/35 a
819/1 v k.ú. Lány a parc.č. 248/22, 495, 248/33, 248/29, 16/1 v k.ú. Vašírov se Spolkem
bubakov.net, Havlíčkova 500, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 26678641.
Diskuse:
Zastupitelka Jana Drastilová se dotazuje, zda spolek Bubakov.net bude při pokládce
optické infrastruktury ve Vašírově budou počítat s tím, že se ve Vašírově plánuje
výstavba chodníku po pravé straně.
Starosta obce Karel Sklenička odpovídá, že v této části jsou navrhnuté 2 trasy, zatím se
dělá projekt. Výstavby chodníku by využili a pokud by se chodník nerealizoval, tak jsou
schopni podvrtem přejít na levou stranu a pokračovat v zeleném pásu.
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby OPTICKÁ INFRASTRUKTURA – LÁNY
– OI PROPOJ VAŠÍROV na pozemcích parc.č. 164/35 a 819/1 v k.ú. Lány a parc.č.
248/22, 495, 248/33, 248/29, 16/1 v k.ú. Vašírov se Spolkem bubakov.net, Havlíčkova
500, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 26678641.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/10
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K bodu č. 11 – Rozpočtová změna č. 4/2022
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší předkládá návrh rozpočtové změny
č. 4/2022 – viz příloha č. 1. Celkem bude rozpočet navýšen na straně příjmů i výdajů o
částku 1.325.906,34 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2022 – viz
příloha č. 1
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/11
__________________________________________________________________
K bodu č. 12 – Informace o podání žádosti o dotaci na Hasičské cisternové auto
Starosta obce Karel Sklenička informuje zastupitele o podání žádosti na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky z účelové investiční dotace pro jednotky SDH
z programu HZS ČR. Předpokládaná výše dotace je 4.000.000 Kč.
Diskuse:
Zastupitel Ing. Vlastimil Hořejší se dotazuje, kolik stojí pořízení nového hasičského
automobilu.
Starosta obce Karel Sklenička odpovídá. Nové hasičské auto stojí cca 8.000.000,- Kč.
V případě získání dotace by bylo pokryto 50% ceny nového automobilu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání bere na vědomí podání žádosti na pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky z účelové investiční dotace pro jednotky SDH
z programu HZS ČR.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/12
__________________________________________________________________
K bodu č. 13 – Vyhlášení výběrového řízení na akci Instalace tepelného čerpadla
do budovy ZŠ, Školní 418, Lány
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům ke schválení zadání výběrového
řízení na akci Instalace tepelného čerpadla do budovy ZŠ, Školní 418, Lány.
Obec na tuto akci získala dotaci ve výši 1.281.104,-Kč ze státního fondu životního
prostředí v rámci Národního plánu obnovy.
Předpokládaný termín dokončení výstavby je červenec 2023.
Diskuse: ---------------------------Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vypsání výběrového řízení na akci
Instalace tepelného čerpadla do budovy ZŠ, Školní 418, Lány.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/13
______________________________________________________________________
K bodu č. 14 – Schválení dodatku č.1 smlouvy na rekonstrukci komunikace ulice
V Chaloupkách
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům ke schválení Dodatek č.1
Smlouvy na rekonstrukci komunikace V Chaloupkách s firmou STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744.
Cena víceprací činí 483.340,- bez DPH
Důvodem víceprací je, že při realizaci výkopů pro novou kanalizaci a nový vodovod
v této ulici bylo zjištěno, že podkladové vrstvy v některých místech této komunikace
neodpovídají svou skladbou předpokladu, který byl zpracován v projektové
dokumentaci. Proto byla firma Strabag a.s. vyzvána k vypracování rozpočtu na
vícepráce spojených s doplněním podkladních vrstev komunikace.
Diskuse:
Zastupitel Bc. Karel Pleiner konstatuje, že je pro dodatek ke smlouvě uzavřít a udělat
rekonstrukci komunikace V Chaloupkách kvalitně.
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy na rekonstrukci
komunikace V Chaloupkách s firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha
5, IČ: 60838744.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/14
______________________________________________________________________
K bodu č. 15 – Schválení smlouvy o zajištění a financování dopravní obslužnosti
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům ke schválení Smlouvu o
zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeský kraj, Zborovská 81/11,
150 00 Praha 5, zastoupený organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8.
Celková výše na Podíl obce pro rok 2022 činí 181 452 Kč. Důvodem podílu je zajištění
nadstandardních spojů, které obsluhují naši obec. Jedná se o čtyři spoje ve všední dny
a dva spoje ve dnech pracovního volna. Celkem zajíždí do naší obce 49 párů
autobusových linek za 24 hodin.
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Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výše Podílu Obce a Splátek se pro další
kalendářní roky sjednává ve formě dodatku k této smlouvě a bude se projednávat
v prosinci 2022 na rok 2023.
Diskuse: ------------------------------Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti se Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,
zastoupený organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2022/15
______________________________________________________________________
K bodu č. 16 - Diskuze
Zastupitelka Jana Drastilová pozvala všechny přítomné na připravované akce:
1) Letní kino – 1.9.2022 česká pohádka Tajemství staré bambitky 2
2) Letní kino – 2.9.2022 česká komedie Mimořádná událost
3) Kulinářský jarmark – 17.9.2022
Starosta obce Karel Sklenička informoval všechny přítomné o konání voleb do
zastupitelstev obcí. Volby se konají v pátek 23.9.2022 od 14:00 do 22:00 hod. a
v sobotu 24.9.2022 od 8:00 do 14:00 hod. Volební místnosti budou v budově 1. stupně
ZŠ Lány, školní 418.
Zastupitel Ing. Vlastimil Hořejší poděkoval starostovi obce Karlu Skleničkovi za
odvedenou práci ve funkci starosty obce, kterou zastával 16 let.

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:15 hod.

______________________________________________________________________
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 5/2022
ze dne 31. srpna 2022

5/2022/1

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vlastimila
Hořejšího a Petra Králíčka, zapisovatelku Terezu Lomberskou.

5/2022/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

5/2022/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 3/2022
z veřejného zasedání ZO ze dne 13.6.2022.

5/2022/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 3/2022 z veřejného zasedání
ZO ze dne 13.6.2022.

5/2022/5

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 4/2022
z mimořádného veřejného zasedání ZO ze dne 13.7.2022.

5/2022/6

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 4/2022 z veřejného zasedání
ZO ze dne 13.7.2022.

5/2022/7

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za
uplynulé období červen 2022 až srpen 2022

5/2022/8

I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej stavby bez č.p.
stojícího na pozemku parc. č. st. 390 v k.ú. Lány, stavba je zapsaná na
LV číslo 10001 pro kat. území a obec Lány, vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, předem
určeným zájemcům A. a Z.V. za kupní cenu 500.000,- Kč, s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu o prodeji stavby
podepsat.

5/2022/9

I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup pozemku parc. č.
st. 591, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 771 m²,
jehož součástí je stavba č.p. 426, obč. vyb.; stavba stojí na pozemku
parc.č.st. 591, pozemek parc. č. st. 87/3, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 139 m²; pozemek parc. č.
129/8, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha o výměře 717 m² za
cenu 15.500.000,- Kč.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi kupní smlouvu podepsat.

5/2022/10

I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
OPTICKÁ INFRASTRUKTURA – LÁNY – OI PROPOJ VAŠÍROV na
pozemcích parc.č. 164/35 a 819/1 v k.ú. Lány a parc.č. 248/22, 495,
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248/33, 248/29, 16/1 v k.ú. Vašírov se Spolkem bubakov.net, Havlíčkova
500, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 26678641.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu podepsat.

5/2022/11

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu
č. 4/2022 – viz příloha č. 1

5/2022/12

Zastupitelstvo obce Lány po projednání bere na vědomí podání žádosti
na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z účelové investiční
dotace pro jednotky SDH z programu HZS ČR.

5/2022/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vypsání výběrového řízení
na akci Instalace tepelného čerpadla do budovy ZŠ, Školní 418, Lány.

5/2022/14

I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy na
rekonstrukci komunikace V Chaloupkách s firmou STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu podepsat.

5/2022/15

I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o zajišťování a
financování dopravní obslužnosti se Středočeský kraj, Zborovská 81/11,
150 00 Praha 5, zastoupený organizací Integrovaná doprava
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94,
Karlín, 186 00 Praha 8.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu podepsat.

Ing. Vlastimil Hořejší
Ověřovatel

……………………………………

Petr Králíček
ověřovatel

….………………………………..

Karel Sklenička
Starosta

……………………………………

JUDr. Ernest Kosár
Místostarosta

……………………………………

Zapsala: Tereza Lomberská
Zápis vyhotoven dne: 1.9.2022
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