Zápis č. 1/2021 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
25.1.2021
Místo konání:
Obecní úřad, č.p. 9 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:
Hosté:
Občanů:

10 přítomných
1 – Alena Hlavsová
0
2

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr Lány“
4. Rozpočtová změna č. 1/2021
5. 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 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 Dagmar Krátkou a Ing.
Vlastimila Hořejšího, zapisovatelku Ing. Radku Štíbrovou.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2021/1

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: 10 proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2021/2

0

K bodu č.3 – Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr Lány“
Místostarostka Ing. Ivana Píšová seznamuje zastupitele s výsledkem výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sběrný dvůr Lány“.
1

Celkem byly přijaty 3 nabídky.
Hodnotící kritéria byla: 80 % nabídková cena v Kč bez DPH a 20 % termín plnění
1. nabídka od společnosti Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.,
IČ: 44223242, se sídlem Perštejn 300, 431 63 Perštejn, která podala svou nabídku
pro obě dvě části A i B.
2. nabídka od společnosti Elektromontáže Stavby s.r.o., IČ: 25700936, se sídlem
Smečenská 1009, 274 01 Slaný, která podala svou nabídku pro část A.
3. nabídka od společnosti PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ: 16189612, se sídlem
Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery-Humny, která podala svou nabídku pro obě dvě
části A i B.
Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s nejvýhodnější nabídkou, kterou
podala společnost Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o., IČ:
44223242, se sídlem Perštejn 300, 431 63 Perštejn.
Diskuze:
Zastupitel obce Bc. Karel Pleiner: se táže, jaká je doba realizace.
Starosta obce Karel Sklenička: odpovídá, doba realizace je 3 měsíce
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje výsledek výběrového řízení „Sběrný dvůr Lány“
II.
Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou Druhá
severočeská stavební společnost spol. s r.o., IČ: 44223242, se sídlem Perštejn 300,
431 63 Perštejn
Hlasování: pro:
10 proti: 0 zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č.1/2021/3

0

K bodu č. 4 – Rozpočtová změna č. 1/2021
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší předkládá návrh rozpočtové změny
č. 1/2021. Jedná se o navýšení rozpočtu v kapitole neinvestiční transfery ze státního
rozpočtu – viz příloha č. 1
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2021 – viz
příloha č. 1.
Hlasování: pro:
10 proti: 0 zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č.1/2021/4

2

0

K bodu č. 5 – Diskuze
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár: navrhuje projednat a schválit Výzvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na rok 2021 v rámci dotačního řízení obce Lány.
Zastupitelka Jana Drastilová: souhlasí se schválením této výzvy pouze doporučuje
prodloužení termínů podání žádostí do 30.4.2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje výzvu k podání žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lány na rok 2021.
Hlasování: pro:
10 proti: 0 zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č.1/2021/5

0

Zastupitelka obce Jana Drastilová: při provádění inventur byl zjištěn stav vybavení
prádelny v domě s pečovatelskou službou a doporučuje provést rekonstrukci této
prádelny.
Starosta Karel Sklenička: odpověděl, že nechá prověřit tento stav a zadá odborným
firmám k opravám.
Zastupitelka obce Dagmar Krátká: informuje o špatném stavu vstupních dveří u bytu
č. 2
Zastupitel obce Ing. Vlastimil Hořejší: zajistí odborné posouzení stavu vstupních
dveří č. 2 a navrhne další řešení
Zastupitelka Martina Hořejší: se táže, zda je pravda, že má být ukončen provoz
lékárny
Starosta Karel Sklenička: začátkem měsíce února je domluvena schůzka se zástupci
provozovatele této lékárny, starosta bude informovat o výsledku jednání
Zastupitel Ing. Vít Rybář, MBA: bude se obec nějakým způsobem angažovat
v očkování proti COVID-19.
Starosta Karel Sklenička: obec nabídla paní MUDr. Jiříčkové pomoc, ale v současné
době nejsou pevně daná pravidla, jakým způsobem to bude probíhat
Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:15
hod.

3

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 1/2021
ze dne 25. ledna 2021

1/2021/1

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

1/2021/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání

1/2021/3

I. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje výsledek výběrového řízení na
akci „Sběrný dvůr Lány“
II. Zastupitelstvo obce Lány ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou
Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o., IČ: 44223242, se
sídlem Perštejn 300, 431 63 Perštejn

1/2021/4

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

1/2021/5

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje výzvu k podání
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lány na rok 2021

Dagmar Krátká
ověřovatel

v.r.

Ing. Vlastimil Hořejší
ověřovatel

v.r.

Karel Sklenička
starosta

v.r.

JUDr. Ernest Kosár
místostarosta

v.r.

Zapsala: Ing. Radka Štíbrová
Zápis vyhotoven dne: 26. 1. 2021
4

