Zápis č. 2/2020 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
Místo konání:
Jednání probíhalo od - do:
Členů zastupitelstva obce:

11.5.2020
Lánská sokolovna čp. 217, Lány
18:00 – 19:05 hodin
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:

11 přítomných

Hosté:
Občanů:

0
5

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 1/2020 ze dne 2.3.2020
4. Kontrola zápisu č. 1/2020 ze dne 2.3. 2020
5. Zpráva starosty o činnosti ZO za uplynulé období
6. Schválení účetní závěrky za rok 2019
7. Rozpočtová změna č. 2/2020
8. Schválení výsledku výběrového řízení – technický dozor ČOV Vašírov
9. Schválení dotací z rozpočtu obce
10. Vyhlášení výběrového řízení – Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice
11. Žádost o prominutí nájmu pro rok 2020 – Hospoda Narpa Lány
12. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
13. Žádost o prodloužení data splatnosti návratné půjčky pro MAS
SVATOVÁCLVASKO
14. Žádost o udělení souhlasu s obnovením provozu v Mateřské škole Lány a
vyjádření se k stanovené výši úplaty za předškolní vzdělávání po dobu trvání
nouzového stavu v ČR
15. Diskuze
K bodu č. 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu Dagmar Krátkou a Ing. Vlastimila Hořejšího, jako zapisovatelku určuje Ing.
Radku Štíbrovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Dagmar Krátkou a Ing.
Vlastimila Hořejšího, zapisovatelku Ing. Radku Štíbrovou.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/1
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0

K bodu č. 2 – Schválení programu
Starosta obce Lány navrhuje program dnešního jednání a žádá zastupitele o další
návrhy a doplnění programu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro:
11 proti: 0 zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/2

0

K bodu č. 3 – Kontrola usnesení č. 1/2020 ze dne 2.3.2020
Místostarostka Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č. 1/2020 z veřejného
zasedání zastupitelstva obce a konstatuje, že všechny úkoly byly splněny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 1/2020 z veřejného
zasedání ZO ze dne 2.3.2020.
Hlasování: pro:
11 proti: 0 zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č.2/2020/3

0

K bodu č. 4 – Kontrola zápisu č. 1/2020 ze dne 2.3.2020
Starosta obce Lány Karel Sklenička konstatuje, že zápis z minulého veřejného
zasedání ověřovatelé Martina Hořejší a Ing. Ivana Píšová 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. 1/2020 z veřejného zasedání ze dne
2.3.2020.
Hlasování: pro:
11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/4
K bodu č. 5 – Zpráva starosty obce o činnosti ZO za uplynulé období
Starosta obce Lány Karel Sklenička seznamuje zastupitele s činností zastupitelstva
za období březen 2020, duben 2020. Proběhly 2 pracovní porady, 1 pracovní porada
formou videokonference a druhá pracovní porada v obřadní síni obecního úřadu. Na
pracovních poradách se zastupitelé obce Lány zabývali nastalou mimořádnou situací
spojenou s Covid-19 (uzavření ZŠ, MŠ, dobrovolné šití roušek, výroba a distribuce
dezinfekce atd.)
Dále seznámil zastupitele s novým vzhledem webových stránek obce Lány.
Proběhlo vypsání výběrového řízení „Výkon technického dozoru investora na akci
„ČOV a splašková kanalizace Vašírov“. Dále informoval o akci „Rekonstrukce
sběrného dvora Lány“, která je vázána na získání peněžních prostředků formou
dotace z Ministerstva životního prostředí. A také, o vyhlášení výběrového řízení na
hasičskou zbrojnici Lány. V neposlední řadě starosta obce zmínil dokončení
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rekonstrukce v ulici Berounská a dokončení I. Etapy rekonstrukce školního kampusu
v ZŠ Lány (parkoviště). Vyzývá zastupitele k diskuzi a doplnění.
Diskuze: -----------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za uplynulé období
březen 2020, duben 2020.
Hlasování: pro 11
proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/5

0

K bodu 6 – Schválení účetní závěrky za rok 2019
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům ke schválení účetní závěrku
za rok 2019. Ta se skládá z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni
31.12.2019 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, inventarizační zprávy a zpráv z vnitřních
finančních kontrol. Výsledkem hospodaření za rok 2019 je zisk ve výši 15 608 984,Kč.
Diskuze: -----------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 zákona o obcích účetní
závěrku včetně výsledku hospodaření za rok 2019.
Hlasování: pro 11

proti:

0

zdrželi se:

0

(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)
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/6
K bodu č. 7 – Rozpočtová změna č. 2/2020
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší předkládá návrh rozpočtové změny
č. 2/2020. – viz příloha č. 1
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020 – viz
příloha č. 1.
Hlasování: pro 11

proti:

0

zdrželi se:

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/7
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0

K bodu č. 8 – Schválení výsledku výběrového řízení „Technický dozor
investora na akci „ČOV a splašková kanalizace Vašírov“
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s výsledkem výběrového řízení
„Technický dozor investora“ na akci „ČOV a splašková kanalizace Vašírov“.
Celkem byly přijaty 3 nabídky. Hodnotícím kritériem byla 100 % nejnižší nabídková
cena.
1. nabídka od společnosti ŽP PROJEKT s.r.o., Nábřeží Karla Čapka 597/III, 537 01
Chrudim, IČO: 27510 999 s nabídkovou cenou 682 000,- Kč bez DPH.
2. nabídka od společnosti PC PROJEKT, projekční kancelář, Suchá Lhota 22, 570
01 Litomyšl, IČO: 444 03 445 s nabídkovou cenou 598 000,- Kč bez DPH.
3. nabídka od společnosti MEDIUM project EU s.r.o., Riegrova 431, 533 51
Pardubice – Rosice, IČO: 28778847, s nabídkovou cenou 497.000 Kč bez DPH.
Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s nejvýhodnější nabídkou, kterou
podala firma MEDIUM project EU s.r.o., Riegrova 431, 533 51 Pardubice – Rosice,
IČO: 28778847, s nabídkovou cenou 497.000 Kč bez DPH.
Diskuze: -----------Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení „Výkon technického
dozoru investora na akci „ČOV a splašková kanalizace Vašírov“.
II.
Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou MEDIUM project
EU s.r.o., Riegrova 431, 533 51 Pardubice – Rosice, IČO: 28778847
Hlasování: pro:
11
proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/8

0

K bodu 9 – Schválení dotací z rozpočtu obce
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár předkládá zastupitelům k projednání schválení
dotací – příspěvku, na podporu aktivit všech organizací a spolků z rozpočtu obce na
rok 2020 viz příloha č. 2. Zároveň zdůvodňuje, že v důsledku nejistého vývoje příjmů
z důvodu koronavirové krize, jsou dotace všem spolkům kráceny.
Diskuze:
Zastupitel obce Bc. Karel Pleiner: Při rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé
spolky bylo zohledněno také to, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR,
nebude možno některé akce pořádat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje rozdělení dotací z rozpočtu obce na činnost
společenských, sportovních a zájmových organizací – viz příloha č. 2
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Hlasování: pro 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/9
K bodu 10 – Vyhlášení výběrového řízení – Nástavba a stavební úpravy
hasičské zbrojnice Lány
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s vyhlášením výběrového
řízení na rekonstrukci hasičské zbrojnice Lány. Na tuto akci je požádáno o dotaci z
Integrovaného regionálního operačního programu – IROP, prostřednictvím MAS
Svatováclavsko.
Diskuze:
Starosta obce Karel Sklenička: konstatuje, že žádost prošla posledním kolem
schválení, ovšem kvůli koronavirové krizi se veškeré lhůty prodlužují a předpokládá
se prodloužení i v tomto případě. Navrhuje vypsání výběrového řízení s jasně
stanovenou smluvní podmínkou na možnost posunutí lhůt či úplné zrušení zakázky.
Zastupitel obce Bc. Karel Pleiner: táže se, jak velký posun by nastal v prodloužení
lhůty?
Starosta obce Karel Sklenička: s největší pravděpodobností nedojde k dodržení
předpokládaného termínu 5/2021 a dojde k posunutí termínu na 10/2021, za
předpokladu, že bude stavba zahájena v srpnu 2020.
Zastupitel obce Ing. Vlastimil Hořejší: jak se bude obec chránit v případě, že dojde ke
zrušení výběrového?
Starosta obce Karel Sklenička: odpovídá, že zrušení výběrového řízení je zakotveno
v podmínkách zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb. o
zadávání veřejných zakázek.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Nástavba a
stavební úpravy hasičské zbrojnice“.
Hlasování: pro 11 proti:

0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/10
K bodu 11 – Žádost o prominutí nájmu pro rok 2020 – Hospoda Narpa Lány
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s žádostí Jiřího Ladry o
prominutí části nájmu ve výši 11 000,- Kč pro rok 2020 za podnikatelské prostory, ve
kterých se provozuje místní Hospoda Narpa (Masarykovo náměstí č.p. 317, Lány).
Diskuze:
Zastupitel Bc. Karel Pleiner: doporučuje prominutí, protože z důvodu nouzového
stavu v ČR bude hospoda 2 měsíce uzavřena.
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Zastupitel obce Ing. Vlastimil Hořejší: nesouhlasí s návrhem a domnívá se, že by
stačilo zkrátit nájemné na polovinu
Zastupitelka obce Jana Drastilová: podporuje žádost o prominutí nájmu, majitel
hospody Narpa spolupracuje se společenskou komisí obce Lány při pořádání
různých kulturních akcí obce Lány
Zastupitel obce Ing. Vít Rybář: podporuje názor o zkrácení nájmu na polovinu částky
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár: souhlasí s prominutím nájmu v požadované výši
Zastupitelka obce Alena Hlavsová: podporuje prominutí nájmu v požadované výši
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje prominutí nájmu ve výši 11 000,- Kč pro rok 2020
za podnikatelské prostory na adrese Masarykovo náměstí č.p. 317, Lány – Hospoda
Narpa.
Hlasování: pro 7 proti: 0

zdrželi se: 4

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/11
K bodu 12 – Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s žádostí ředitelky Linky
Bezpečí Soni Petráškové o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z. s. ve výši 10
000,- Kč.
Diskuze: -----------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje finanční podporu provozu Linky bezpečí, z. s. ve
výši 10 000,- Kč.
Hlasování: pro 11 proti:

0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/12
K bodu 13 – Žádost o prodloužení data splatnosti návratné půjčky pro MAS
SVATOVÁCLAVSKO
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s žádostí o prodloužení data
splatnosti návratné půjčky pro MAS SVATOVÁCLAVSKO, a to konkrétně
prodloužení splatnosti o 6 měsíců, tedy do 30.11.2020.
Diskuze:
Zastupitel obce Ing. Vít Rybář, MBA: ohrožuje nějakým způsobem toto posunutí
splatnosti běžný chod obce?
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Starosta obce Karel Sklenička: ne, neohrožuje.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje prodloužení data splatnosti návratné půjčky pro
MAS SVATOVÁCLAVSKO se splatností do 30.11.2020
Hlasování: pro 11 proti:

0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/13
K bodu č. 14 – Žádost o udělení souhlasu s obnovením provozu v Mateřské
škole Lány a vyjádření se k stanovené výši úplaty za předškolní vzdělávání po
dobu trvání nouzového stavu v ČR
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s žádostí ředitelky Mateřské
školy Lány o udělení souhlasu s obnovením provozu Mateřské školy Lány od
25.5.2020.
A dále seznamuje zastupitele s oznámením ředitelky Mateřské školy Lány se
stanovenou výší úplaty za předškolní vzdělávání po dobu trvání nouzového stavu
v ČR.
Diskuze:

--------------

Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Lány o udělení
souhlasu s obnovením provozu Mateřské školy Lány ke dni. 25.5.2020.
Návrh na usnesení:
II.
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání po dobu trvání nouzového stavu v ČR.
Hlasování: pro 11 proti:

0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2020/14
K bodu č. 15 – Diskuze
Starosta obce Karel Sklenička: seznamuje zastupitele s výsledkem zápisu dětí do
mateřské školy Lány na školní rok 2020/2021.
Zastupitel Bc. Karel Pleiner: seznamuje přítomné s postupem ředitelství základní
školy Lány při obnovení výuky po zrušení nouzového stavu v ČR.
Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:05
hod.
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 2/2020
ze dne 11. května 2020

2/2020/1

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Dagmar Krátkou a
Ing. Vlastimila Hořejšího, zapisovatelku Ing. Radku Štíbrovou

2/2020/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání

2/2020/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 1/2020
z veřejného zasedání ZO ze dne 2.3.2020.

2/2020/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 1/2020 z veřejného
zasedání ZO ze dne 2.3.2020

2/2020/5

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za
uplynulé období březen 2020, duben 2020

2/2020/6

Schválení účetní závěrky za rok 2019

2/2020/7

Rozpočtová změna č. 2/2020

2/2020/8

Schválení výsledku výběrového řízení – technický dozor ČOV Vašírov

2/2020/9

Schválení dotací z rozpočtu obce

2/2020/10

Vyhlášení výsledku výběrového řízení – Nástavba a stavební úpravy
hasičské zbrojnice

2/2020/11

Žádost o prominutí nájmu pro rok 2020 – Hospoda Narpa Lány

2/2020/12

Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

2/2020/13

Žádost o prodloužení data splatnosti návratné půjčky pro MAS
SVATOVÁCLAVSKO
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2/2020/14

Žádost o udělení souhlasu s obnovením provozu v Mateřské škole Lány
a vyjádření se k stanovené výši úplaty za předškolní vzdělávání po
dobu trvání nouzového stavu v ČR

Dagmar Krátká v.r.
ověřovatel
Ing. Vlastimil Hořejší v.r.
ověřovatel

Karel Sklenička v.r.
starosta

JUDr. Ernest Kosár v.r.
místostarosta

Zapsala: Ing. Radka Štíbrová
Zápis vyhotoven dne: 14.5.2020
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