Zápis z pracovní porady ze dne 30.10.2007
Přítomni: Karel Sklenička, Václav Fencl, JUDr. Ernest Kosár, Jiřina Věrnochová,
Bc. Oto Krejčíř, Ing.Jan Loskot, Mgr. Jiří Ladra, Roman Havelka,
Karel Pleiner,
Omluveni: Alena Hlavsová, Jaroslav Běloušek

1/ Jako host byl přizván p.Pluta, zástupce fi.RAVEN, který nabídl kompletní poradenské
služby v oblasti dotačních titulů z EU.
2/ Zástupci fi.REAL INVEST FRANC, jako majitelé pozemků pro výstavbu RD, seznámili
zastupitelstvo s plány a záměrem výstavby rodinných domů. Přednesli vyjádření
Ing.arch.Zemana, zpracovatele ÚP.
3/ Pozemky pro stavbu RD pravá část ul.Křivoklátská před obchvatem – záměr
fi.TeDevelopment /p.č. 185/14 ,185/19), nejsou v souladu s regulativy ÚP obce – stanovisko
arch.Zemana. Odeslat dopis projekční kanceláři.
T: 5.11.2007
Z: p.Sklenička, p.Fencl
4/ Výstavba RD v lokalitě č.5 ÚP – Slovanka, k.ú. Vašírov, je zcela v souladu s ÚP obce.
Odeslat dopis projekční kanceláři.
T: 5.11.2007
Z: p.Fencl
5/ Dětské hřiště ve Vašírově – byl vypracován posudek odbornou firmou -je zcela
nevyhovující. V současné době se zpracovává grant na získání finančních prostředků z fondu
sportu a volného času KÚ. Žádost nutno podat do 15.11.5007
T: dle textu
Z: p.Sklenička

6/ Řešení jednoho z bodů usnesení VZ, kdy je neslučitelná funkce místostarostky pí.Hlavsové
a výkon předsedkyně finančního výboru.
Situace se bude řešit za přítomnosti pí.Hlavsové.

7/ Přípojka vodovodního řadu pro RD na Pustince, kdy zastupitelstvo požaduje 50Kč/bm jako
úhradu věcného břemene. Majitel RD zašle zastupitelstvu žádost o přehodnocení.

8/ Místní šetření na žádost občana Vašírova Josefa Šulce, který si stěžuje na průjezd
nákladních vozidel na stavbu RD pana Šváchy. Nebylo zjištěno žádné porušení předpisů.
V případě znečištění vozovky je možné volat Městskou policii.
T: 5.11.2007
Z: pí.Hlavsová

9/ Využití domu čp.174 v ul. Ke Hřbitovu. – bude projednáno na příštím VZ
Návrhy: Zřízení sběrného dvora – jednat s MPS Kladno.
Přízemí nabídnout k pronájmu nebytových prostor.
1.NP zrekonstruovat byt.

10/ Pozemek mezi hřbitovem , kruhovým objezdem a silnicí k Vašírovu – zahájit jednání s
majiteli se žádostí o odprodej nebo dlouhodobý pronájem.
Z: p.Fencl. pí.Hlavsová
11/ Rozpočet obce na rok 2008 – návrhy připravit do konce listopadu 2007.
T: dle textu
Z: zastupitelé
12/ Jednotliví předsedové komisí připraví návrhy odměn pro členy komisí.
T: 30.11.2007
13/ Připravit ke kontrole složku čp.174 – vyhodnotit smlouvy o pronájmu s p.Janouškovi
vč.protokolu o předání.
Z: p.Fencl
T: příští pracovní zasedání
14/ JUDr.Kosár informoval o záměru FK Lány - přístavba fotbalových kabin.
Příští pracovní porada se koná 19.11.2007 v 17.00 hodin na OÚ Lány.
Zapsala: Jiřina Věrnochová

