Zápis z pracovní porady ze dne 19.11.2007
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr. Ernest Kosár,
Jiřina Věrnochová, Bc. Oto Krejčíř, Ing.Jan Loskot, Mgr. Jiří Ladra, Roman
Havelka, Karel Pleiner,
Omluveni: Jaroslav Běloušek (nemoc)
1. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání.
2. Žádost majitele areálu Pustinka – o přehodnocení rozhodnutí zastupitelstva ve věci finanční
částky ve výši 50 Kč/bm za zřízení věcného břemene k vodovodní přípojce RD na Pustince
v délce cca 1 km.. Vodovodní přípojku financuje majitel nemovitosti.
Obec souhlasí s položením přípojky, se zřízením věcného břemene na pozemcích obce bez
finanční úhrady .
Z: p.Sklenička, starosta
3. Informace pana starosty o zaslaném dopisu KÚ Středočeského kraje, odbor územního
plánování. Obec má možnost připomínkování. Návrh Ing.Loskota: připomínkovat zákaz
výstavby bioplynových stanic na území hustě obydleném.
4. Informace pana starosty o zaslané petici občanů Rynholce proti výstavbě bioplynové
stanici.
5. Informace pana starosty o jednání se zástupcem ANEXIE Rakovník o dopravní obslužnosti
Lány-Praha. Bude osobní jednání se zástupcem Anexie.
Z: p.Sklenička, p.Fencl, p.Havelka
6. Informace o pozemcích, kde by měla vést kanalizační síť ve Vašírově. Problém
komunikace Lány-Vašírov, kde jsou nevyjasněné majetkové poměry. Obec nemá v současné
době zájem o odkoupení.
Z: p.Fencl, místostarosta
T: do 30 dnů
7. Připravit na veřejné zasedání ZO ke schválení prodej dispozičního práva akcií VKM městu
Kladno (54.000 ks akcií). Obci Lány odpadne úhrada poplatku Středisku cenných papírů.
Akcie jsou v současné době neobchodovatelné.
Z: p.Fencl, místostarosta
T: VZ
8. Žádost p.Janoty (provozovatel diskotéky) o udělení výjimky při placení poplatků.
Zastupitelé nesouhlasí s výjimkou.
Z: JUDr.Kosár
9. Starosta obce informoval zastupitele o dopisu zaslaném Ing.Perglerem k poslednímu požáru
na skládce EKOLOGIE s.r.o..
10. Žádost pí.Nováčkové o pronájem části budovy čp.174. Odpověď s podmínkami pronájmu,
Z: pí.Hlavsová

11. Podmínky pronájmu části budovy čp.174
• Prostory „Hospůdky“ : nutné drobné stavební úpravy (vstup),
• přihlášky k pronájmu přijímat do 31.12.2007,
• Cena pronájmu 4.000Kč bez energií (stejně jako prodejna p.Vaněčka)
• Předložit podnikatelský záměr, živnostenský listopad pronájem na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou dle zákona
• Bližší informace na OÚ
12. Informace z oblasti kultury podal p.Havelka
1.12.2007 Rozsvícení vánočního stromu, svěcení adventních věnců
8.12.2007 Advent v sokolovně – celodenní program
9.2.2008 Ples obecního zastupitelstva spojený organizačně s TGM

13. Informace o stavebních úpravách v DPS
Místostarosta p.Fencl informoval zastupitele o plánovaných stavebních úpravách v buově
domu s pečovatelskou službou. Z bytu č1. (p.Králíček) je plánovaná ordinace praktického
lékaře MUDr.Volfa (bezbariérový přístup v přízemí domu) a byt pana Králíčka bude zřízen
v prostorách současné společenské místnosti. V 1. patře DPS bude mít sídle pečovatelka
domu a MUDr. Cibulka si pronajme 1 místnost ke své stávající ordinaci.

14. Informace místostarosty p.Fencla o žádosti p.Antonína Kindla o finančním vypořádání za
pozemek zabraný chodníkem Lány-Vašírov. Po přesném zaměření souhlasí ZO s částkou
100,-Kč/m2.
Další žádost p.Kindla a pí.Fraňkové se týkala finanční náhrady za zavezený lom (skála). Na
základě jednání na Pozemkovém úřadu v Rakovníku je nutné dohledat další doklady. Další
jednání povedeš pan starosta a místostarosta. Pozve oba žadatele k osobnímu jednání
v termínu 12/07.
15. Starosta obce p.Sklenička se zabýval vyřešením problému vzniklého při finančním auditu,
kdy bylo oznámeno, že je neslučitelná funkce místostarostky a předsedkyně finančního
výboru.
Starosta do příštího zasedání rozhodne o předsedovi finančního výboru (Bc.Krejčíř,
Mgr,Ladra) a o pracovní náplni pí.Hlavsové, místostarostky.
16. Informace pna starosty o plnění rozpočtu obce do 15.11.2007. Vyšší procento plnění
příjmů i výdajů.
17. Informace JUDr.Kosára o vyhlášení fotosoutěže Lány ve fotografii s finančním
ohodnocením.
18. Informace pana starosty o jednání s firmou Real Invest Franc k vybudování cykolostezky.
19. Příští pracovní zasedání: 10.12.2007 od 18.00 hodin
Veřejné zasedání ZO:
17.12.2007 od 18.00 hodin – Hotel Classic
Zapsala: Alena Hlavsová

