Zápis z pracovní porady ze dne 18. června 2007
Přítomni: Karel Sklenička, Václav Fencl, Alena Hlavsová
JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra , Jiřina Věrnochová, , Jaroslav
Běloušek, Karel Pleiner, Bc. Oto Krejčíř, Roman Havelka
Omluveni: Ing. Jan Loskot
1. kontrola zápisu z pracovního zasedání konaného dne 14.5.2007
kvalita vody – trvá
provoz diskotéky – trvá
Z: JUDr.Kosár
všechny úkoly jsou průběžně plněny
2. informace starosty obce
• Rekonstrukce ploch na náměstí – dokončování stavby
• Podpis smlouvy na opravu soch a opravu hřiště v ZŠ Lány
• Dotace na Lánské letní slavnosti od hejtmana Středočeského kraje – 30.000 Kč
• Kontrola vody v MŠ Lány, výsledky odpovídají stanoveným normám
• Podpis smlouvy na odkoupení pozemku od manželů Ryskových
• 22.6.2007 se koná koncert v zámecké kapli v předvečer LLS
• 23.6.2007 Lánské letní slavnosti
3. chodník v ul. Křivoklátská
starosta obce informoval zastupitele o nabídce firmy Klika-Dvořák na vybudování chodníku
v ul.Křivoklátská před čp.11-pí.Cingálková a čp.40 p.Marek. Vybudování chodníku bude
provedeno jako vícepráce při rekonstrukci náměstí. Při rekonstrukci povrchů náměstí bude
umístěno zrcadlo na křižovatce ul. Zámecké a ul. Ke Hřbitovu .
p.Fencl doplnil informaci o plánované výstavbě parkoviště před budovou pošty.
4. požár skládky EKOLOGIE s.r.o.
p.Sklenička informoval zastupitele o vzniklém požáru na skládce EKOLOGIE s.r.o. dne
17.6.07. Starosta obce seznámil zastupitele s doručeným pozváním zástupců spol.
EKOLOGIE ke společnému setkání obcí Lány a Rynholec a EKOLOGIE s.r.o. dne
21.6.2007. Po diskuzi zastupitelé rozhodli pozvání odmítnout.
Požadavky zastupitelů:
• jak je na skládce zajištěna následná kontrola objektu
• jakým způsobem zplodiny proudí do ovzduší – požádat odbor ŽP Středočeského kraje
• jak probíhá kontrola svozových vozů
• zaslat dotazy na KÚ Středočeské kraje, Magistrát města Kladna, Ministerstvo
životního prostředí a hygienickou stanici.
Z: p.Sklenička, starosta obce
p.Fencl, pí.Hlavsová,
Mgr.Ladra
Dopis na Ekologii s.r.o. s odmítavým stanoviskem na setkání zašle místostarosta p.Fencl.

5. žádost o odprodej pozemku
Zastupitelé se zabývali žádostí manželů Věrnochových o odprodej části pozemku při zadním
vjezdu do hotelu Classic (v současné době slouží jako skládka dřeva man.Věrnochových).
Zastupitelstvo nedoporučuje pozemek odprodat a řešit skládkování dřeva individuelně.
Zastupitelé zároveň navrhli řešit zábor veřejného prostranství na dobu max. 1 měsíce.
Z: JUDr.Kosár
6. kontejnery na bioodpad
Čelen zastupitelstva p.Havelka navrhl umístit stabilně 2 kontejnery na bioodpad nebo najít
jiný způsob likvidace tohoto odpadu.
Zjistit podrobnosti u svozové firmy MPS Kladno.
Z: p.Sklenička, p.Fencl,
Mgr.Ladra
T: 30.6.2007
7. 70.výročí úmrtí T.G.Masaryka
p.Havelka informoval o připravovaných oslavách 70.výročí úmrtí T.G.Masaryka, kdy plánuje
koncert v zámecké kapli. Podrobnosti budou sděleny.

8. dopravní značení
Místostarostka pí.Hlavsová připraví návrh dopisu na MMK, odbor dopravy se žádostí
o omezení tonáže nákladních vozidel pro průjezd Vašírovem. Domnívá se, že po dokončení
kruhového objezdu budou všechna nákladní vozidla směřující od Nového Strašecí na skládku
EKOLOGIE s.r.o. využívat silnici III. třídy přes Vašírov.
Z: pí.Hlavsová, p.Fencl
T: ihned
9. posvícenské atrakce 2007
Zastupitelé připraví do příštího pracovního zasedání návrhy na umístění posvícenských
atrakcí.
Z: zastupitelé
T: do 31.8.2007

10. odpadkové koše
Zastupitelé navrhují zakoupit 20 ks menších odpadkových košů zelené barvy a umístit je do
bočních ulic a nové zástavby.
Z: p.Fencl, Mgr.Ladra
T: objednávka - ihned
11. plán rozvoje sociálních služeb
V návaznosti na dopis náměstka hejtmana Středočeského kraje Mgr.Vacka je nutné zpracovat
plán sociálních služeb v obci Lány.
Z: pí.Věrnochová
T: do 31.7.2007 na KÚ
12. parkování u budovy OÚ

Při vjezdu na vyznačené parkoviště u budovy obecního úřadu (pod telefonní budkou) je
umístěna dodatková tabulka, která brání návštěvníků zde parkovat. Pro potřeby úřadu je
dostačující parkoviště před vchodem do budovy úřadu.
Návrh – odstranit dodatkovou tabuli.
Z: p.Fencl
T: ihned
13. olympiáda dětí a mládeže
JUDr.Kosár informoval a zároveň pozval zastupitele na olympiádu dětí a mládeže, která se
koná ve dnech 25., 26. a 27.6.2007 na sportovišti za sokolovnou.
14. Rozkvetlá vesnice
Ve středu 20.6.2007 v 16.00 hodin proběhne vyhodnocení soutěže „ROZKVETLÁ
VESNICE“. Výsledky budou zveřejněny při konání Lánských letních slavností.
15. vstupní vestibul budovy OÚ
JUDr.Kosár navrhl vylepšení (zesvětlení) vstupních prostor budovy obecního úřadu, výměnu
starých nástěnek. Dále byl vznesen požadavek na výměnu plakátovací plochy ve Vašírově.
16. vysílač na provoz bezdrátového internetu
Starosta obce informoval o plánovaném umístění vysílače na bezdrátový internet na budovu
základní školy. Tím vzniká větší možnost připojení pro občany a realizační firma nabídla
umístit jeden počítač ve vestibulu obecního úřadu s připojením na internet pro potřeby
občanů.
17. turistické známky
Na Lánských letních slavnostech budou v prodeji turistické známky s logem obce a
LLS/2007. Cena 25 Kč/ks. Celková objednávka byla 500 ks.
18. domácí zdravotní péče
Předsedkyně sociální komise pí.Věrnochová informovala o zřízení nové agentury „DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE“. Umístit na webové stránky obce a v Lánském zpravodaji 9/2007.
Z: pí.Věrnochová
T: ihned, září /07
19. odpočinková zóna
Zastupitelé navrhli zřízení odpočinkové klidové zóny v „Kaštánce“. Jako problém se jeví
výskyt klíněnky v celém prostoru. Pozemek je v majetku Lesní správy Lány, proto je nutné
vyvolat jednání s ředitelem Lesní správy – Ing.Jandou. Dále bylo navrženo zastupitelem
JUDr.Kosárem oslovit architekta, který by navrhl vhodné řešení odpočinkového prostoru.
Z: p.Sklenička
T: schůzka na LS Lány
do příštího pracovního zasedání
V Lánech 18. června 2007
Zapsala: Alena Hlavsová
Termín příští pracovního zasedání bude oznámen.

