Zá p i s z v e ř e j n é h o z a s e d á n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L á n y
ko n a n é h o d n e 1 7 . 1 2 . 2 0 0 7 o d 1 8 . 0 0 h o d i n
v hotelu Classic Lány
Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce, viz. prezenční listina
Omluveni: Ing.Jan Loskot
Program jednání:
1. zahájení,
2. kontrola usnesení
3. schválení rozpočtu obce na rok 2008
4. rozpočtové změny č.3/2007
5. schválení převodu akcií a finančních prostředků VKM, a.s. Kladno
6. schválení nového předsedy finančního výboru
7. schválení žádosti o převod pozemku p.č. 15/11 v k.ú. Vašírov
8. odsouhlasení žádosti o grant-výměna oken a zateplení budovy ZŠ čp.418 Lány
9. žádost o odkoupení pozemku pro chodník Lány-Slovanka
10. diskuze
11. usnesení, závěr
Ověřovatelé zápisu: p.Roman Havelka
p.Jaroslav Běloušek
Usnesení připraví:

p. Václav Fencl

Zápis provede:

Dana Hnízdilová

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění návrhu programu a hlasování.
Nikdo ze zastupitelů neměl žádné připomínky a doplnění, proto dal starosta hlasovat.
Hlasování
k programu
jednání: + 10
1.Veřejné zasedání zahájil starosta obce p. Karel Sklenička přivítal přítomné zastupitele a
občany .
2. Kontrola usnesení č. 6/2007 ze dne 12.11.2007
Kontrolu usnesení č.6/2007 provedl p. Václav Fencl, úkoly byly splněny v termínu.
3. Rozpočet obce na rok 2008
Návrh na rozpočet obce pro rok 2008 přednesla dle jednotlivých položek Alena Hlavsová,
předsedkyně finančního výboru.
Starosta obce vyzval zastupitele k připomínkování, dotazům a návrhům.
Jiřina Věrnochová: nebyla vyčleněna finanční částka na úpravu a zřízení parčíku
„V Kaštánce“, který byl v plánu v r.2007.
p.Sklenička: pozemek pro parčík není v majetku obce, peníze nebyly pro r.2008
vyčleněny, parčík není v plánu.

Karel Sklenička: hovořil podrobněji k některým kapitolám rozpočtu obce.
Roman Havelka: jaká částka byla vyčleněna pouze na kulturu?
p.Sklenička: 350tis. Kč
JUDr.Ernest Kosár: v jaké kapitole je zařazena částka 100tis.Kč, která byla přislíbena na
rekonstrukci fotbalových kabin?
p.Sklenička: finanční částka 100tis.Kč je v rezervě.
Nikdo jiný z řad zastupitelů neměl připomínek ani nežádal doplnění či změny rozpočtu.
Starosta vyzval členy ZO k hlasování o rozpočtu obce na r.2008.
Hlasování k rozpočtu tak, jak byl předložen
´+ 10
4. Rozpočtová změna č.3/2007 – viz. příloha
předsedkyně finančního výboru pí.Alena Hlavsová seznámila členy ZO s rozpočtovou
změnou č.3/2007. Starosta obce podal podrobnější vysvětlení k některým položkám (dotace).
Zřízení služby CZECH POINT –50tis.Kč, radiostanice SDH 24tis.Kč, oprava soch 50tis.Kč.
5. Převod akcií a finančních prostředků VKM a.s. Kladno
V souvislosti k nutnosti uzavření kupní smlouvy a vložení nepeněžitého vkladu do základního
kapitálu VKM a.s. ve věci vodovodního sítě (vodohospodářského majetku obce Lány –
vybudovaného u řadových 11RD a samostatných 9RD v majetku obce) je nutné schválit na
dnešním zasedání doporučený text, přednesl místostarosta obce p.Fencl.
6. Předseda finančního výboru
Na základě auditu byla zjištěna závada v neslučitelnosti funkcí místostarostky a předsedkyně
finančního výboru pí.Hlavsové. Došlo k porušení § 119 zákona o obcích. Zastupitelstvo obce
se zabývalo na svých pracovních zasedáních tímto problémem, přednesl starosta.
Návrh na změnu:
Předseda finančního výboru
Místostarostka a předsedkyně komise SPOZ

Bc.Oto Krejčíř
Alena Hlavsová

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k dalším návrhům:
p.Havelka:
předseda FV
místostarosta

Alena Hlavsová
Bc.Oto Krejčíř

p.Krejčíř:
navrhuje variantu pana starosty, nechce pracovat ve funkci místostarosty
předseda FV
Oto Krejčíř
místostarostka + SPOZ
Alena Hlavsová
Hlasování k návrhu pana starosty a pana Krejčíře:
+8
-0
Z2
Odměna pro předsedu finančního výboru zůstane stejná ve výši 1.100Kč/měs.

7. převod pozemku p.č. 15/11 v k.ú. Vašírov
Místostarosta obce p.Fencl informoval přítomné o nutnosti bezúplatného převodu pozemku
p.č. 15/11 v k.ú. Lány od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v důsledku
připravované výstavby kanalizace a ČOV ve Vašírově.
Zmíněný pozemek je asfaltová plocha před čp.35 ve Vašírově.

8. žádost o grant – výměna oken a zateplení budy ZŠ čp.418
Předběžný rozpočet na výměnu oken a zateplení budovy ZŠ čp.418 je ve výši cca 4mil.Kč.
Z grantového řízení lze získat až 70% nákladů. Přihlášky se podávají do konce I/08 a čerpání
grantu je po dobu 3 let, informoval starosta obce.

9. odkoupení pozemku pro stavbu chodníku Lány-Slovanka
Bezúplatný převod ze státu na obce nelze provést z důvodu zařazení pozemku mimo
zastavitelné území obce, sdělil Pozemkový fond ČR, pracoviště Rakovník.
Proto bude nutné aby obec zahájila jednání na koupi pozemku.
Karel Pleiner: v územním plánu obce je chodník zahrnut
JUDr.Kosár: podnikl by další jednání na PF
p.Fencl: při výstavbě obchvatu musel Krajský úřad odkoupit pozemky za cenu 100Kč/m2.
Převod nebyl možný.
Starosta obce navrhuje, aby byl dnešním veřejným zasedáním odsouhlasen odkup pozemků
od České zemědělské univerzity v Praze na pravé straně silnice Lány-Slovanka.

10. Diskuze
pí.V.Nováková: jak dopadlo další jednání s autobusovými dopravci ve věci zajištění dalších
spojů na Prahu?
pí.Hlavsová: od 3.března 2008 budou posíleny linky o 3 spoje dopoledne a 3 spoje
odpoledne. Pouze se zastávkou u hřbitova.

p.Sklenička: informace k bioplynové stanici. Čeká se na vyjádření – další postup Ekologie.
Zda bude předložen KÚ Stř.kraje. Pokud ano, dojde k veřejnému projednávání na Lánech a
v Rynholci.
.
7. Usnesení a závěr
Návrh na usnesení z dnešního veřejného zasedání přednesl Václav Fencl.
Předsedající p.Sklenička vyzval zastupitele k doplnění usnesení, nebylo žádných připomínek,
proto vyzval zastupitele ke hlasování.
Hlasování + 10

Závěr provedl p.Sklenička, starosta obce. Poděkoval přítomným zastupitelům a přítomným
občanům za projevený zájem, popřál klidné svátky vánoční a mnoho zdraví a úspěchů v roce
2008.

Karel Sklenička, …………………………………...
starosta

Václav Fencl, ……………………………………..
místostarosta

Alena Hlavsová, …………………………………..
místostarostka

Roman Havelka, ………………………………….
ověřovatel

Jaroslav Běloušek, ……………………………….
ověřovatel

