Zápis z pracovní porady ze dne 2. dubna 2007
Přítomni: Karel Sklenička, Václav Fencl, Alena Hlavsová, JUDr. Ernest Kosár,
Ing. Jan Loskot, Mgr. Jiří Ladra , Jiřina Věrnochová, Karel Pleiner,
Bc. Oto Krejčíř
Omluveni: Jaroslav Běloušek, Roman Havelka
1. Kanalizace – Vašírov
Starosta obce informoval zastupitele o dvou alternativách projektu na kanalizaci ve
Vašírově. V rozpočtu obce je vyčleněna částka ve výši 150.000Kč na projektovou
dokumentaci pro územní rozhodnutí, která bude objednána.

2. Bankomat v obci
Starosta obce přednesl informaci z jednání ke zřízení bankomatu v obci. Pro obec je
zřízení nereálné vzhledem k velkému finančnímu zatížení rozpočtu. Informace bude
zveřejněna v příštím Lánském zpravodaji.
Z: Karel Pleiner
3. Smlouva na zajištění pečovatelské služby
Byla podepsána smlouva s obecně prospěšnou společností OKRESNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA NOVÉ STRAŠECÍ o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu v Lánech
s roční výpovědní lhůtou. Finanční vyhodnocení bude provedeno za půl roku.
4. Výstavba obchvatu
Informace pana starosty z kontrolního dnu při výstavbě obchvatu obce.
5. Řešení stížností
Pan Miroslav Hasík zaslal písemnou žádost o zajištění klidu a zabránění vstupu na
jeho soukromý pozemek, kdy se tak děje při používání sportovního areálu u
sokolovny.
Jednáním je pověřen JUDr. Ernest Kosár, účast zástupce TJ Sokol Lány
16.4.2007 v 17.00 hodin na OÚ
Pan Alois Marek si ústně stěžoval na souseda pana Humra – vyřeší Mgr.Ladra
a na nepořádek na hřišti pod panelovým domem.
Jednáním je pověřen JUDr. Ernest Kosár, účast p.Marka a majitele pozemků
okolo panelového domu p.Ing. Tomáše Kindla dne 16.4.07 v 17.30 hodin

6. Zlegalizovat stavbu fotbalových kabin na hřišti.
Z: JUDr. Ernest Kosár
7. Odeslat stanovisko na Okresní soud Rakovník ve věci zjištění dědice pozemku v k.ú.
Lány po pí.Mrnkové – zemřelé v cizině.
Z: JUDr. Ernest Kosár
Pan Karel Sklenička informoval zastupitele o připravované schůzce s panem
Kuckirem, který je majitelem sousedních pozemků po pí.Mrnkové. Předmětem
Jednání budou majetkoprávní vztahy obce a stavitele RD.

8. Výsadba zeleně na veřejném prostranstvím v ul. U Špýcharu před RD p.Petrboka.
Z: Mgr. Jiří Ladra
9. Školní hřiště
K vybudování hřiště v prostorách areálu ZŠ je potřebná finanční částka ve výši
620.000Kč. Obec získala grant z Krajského úřadu 200.000Kč. Akce bude financována
z rozpočtu obce –150.000Kč, převedením částky z plánované příjezdové komunikace ke
školní jídelně, která se nebude provádět – 100.000Kč a dále bude použit výdělek ze
školního plesu ve výši – 50.000Kč. Rozpočtová změna na dofinancování akce ve výši
120.000 Kč bude projednána na veřejném zasedání.
10. Názvy ulic
Do příštího pracovního zasedání předloží zastupitelé návrh názvů ulic, které vzniknou
novou zástavbou RD a jsou plánovány ve schváleném územním plánu obce.
11. Rodinné domy v majetku obce
Nájemci obecních rodinných domů v ul. Křivoklátské zažádali obec o změnu smluv, které
řeší nájem a následný převod do vlastnictví.
Jednání je svoláno na 4. dubna 2007 v 16.00 hodin na obecní úřad za účasti zastupitelů:
JUDr. Kosár, Ing.Loskot, p.Fencl, Bc. Krejčíř a starosta obce p.Sklenička.
12. Informační systém obce
Z předložených návrhů informačních cedulí zastupitelé vybrali jedno provedení.
Firma EKOLOGIE s.r.o. zaslala žádost o zařazení do informačního systému obce Lány.
13. Připomínky a informace zastupitelů
•
•
•
•
•

pí. Věrnochová: informace o sociálních dávkách
Mgr.Ladra: údržba stávající zeleně a výsadba nové zeleně
p.Pleiner: vznesl dotaz na výsledek jednání s p.Janouškem, nájemcem čp.174,
který nehradil nájmy v řádném termínu – viz.zápis z jednání
JUD. Kosár: informoval o vyhlášení soutěže o nejhezčí předzahrádku
p.Sklenička: informoval o připravovaných Lánských letních slavnostech (23.6)
a koncertu v předvečer slavností, 16.6. – kulturní program „Příjezd kněžny“
loutkové divadlo a diskotačení pro děti, akce Muzea TGM dne 5.-6.7.2007,
informace o tradičním běhu vítězství a informace o připravovaném konkurzu
na ředitele/ku ZŠ - v termínu bylo doručeno 6 žádostí. Poslední informací byl
problém s kvalitou vody v MŠ.

V Lánech 2. dubna 2007
Zapsala: Alena Hlavsová

