Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, Jiřina Věrnochová, JUDr.Ernest Kosár,
Mgr. Jiří Ladra, Bc.Oto Krejčíř , Karel Pleiner, Roman Havelka, Ing.Jan Loskot,Jaroslav
Běloušek
==================================================================================
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání. Body průběžně plněny.
2. Informace starosty o zahájení řízení pro územní rozhodnutí k výstavbě ČOV ve Vašírově.
Jednání proběhne dne 1.4.2008 v zasedací místnosti na OÚ v 9,00 hod. za účasti
projektantky ing. Večeřové . Další účastníci z řad OZ Mgr.Ladra,starosta obce Karel Sklenička,
místostarosta Václav Fencl , Alena Hlavsová.
3. Informace starosty o jednání se zájemci o koupi pozemku po bývalém hotelu Hubertus na
využití tohoto prostoru. Územní plán neřešil -jednalo se o zastavěné území. Obec bude
požadovat využití pouze pro občanskou vybavenost / DPS, obchody, apod./
Informace starosty o jednání se zástupcem firmy KL Real s.r.o se sídlem Klecany, která
odkoupila pozemky vč.ÚZ od manželů Merunkových na stavbu rodinných domů v lokalitě
nad paneláky a žádá zřízení věcných břemen na umístění sítí na veřejné cesty. Tato otázka
nedořešena z důvodu nutnosti vyřešení majetkových poměrů příjezdových komunikací. Tyto
komunikace jsou stále vedeny na KÚ pod MNV Lány, nutno nechat zaměřit geometrický plán
a požádat o bezúplatný převod na Katastrální úřad Kladno.
Z: starosta
4. Předložený plán od fi KL Real na dělení pozemků je v souladu s územním plánem obce.
Vyjádření připraví stavební komise.
Z: stavební komise
T : 25.3.2008
5. Dotaz na architekta Zemana, zpracovatele ÚP jestli je možno stanovit velikost parcel
v budoucnu zastavitelných.
Z : stavební komise
T : do příštího PZ
6. Zastupitelé obdrželi pozvánky na konferenci o Bioplynových stanicích , která proběhne dne
29.4.2008 v muzeu TGM V Lánech. Pořádá fi EKOLOGIE s.r.o. Zastupitelé potvrdí účast.
T: 31.3.2008
7. Informace starosty o auditu,který proběhl na obci 12.3.2008. Připravit na VZ schválení
závěrečného účtu obce za rok 2007.
Z: místostarostka
8. Byla projednána stížnost p.Řády na havarijní stav můstku přes zámecký potok za čističkou
odpadních vod. Stavební komise zjistí skutečný stav a navrhne řešení.
T: 31.3.2008

9. Jarní úklid v obci a přistavení kontejnerů na bioodpad zajistí Komise ŽP. Budou upřesněny
termíny.
Z : komise ŽP
T : do 14 dnů
10. Informace pana Havelky o podmínkách přihlášení k soutěži Vesnice roku.
11. Informace JUDr Kosára o vyhodnocení žádostí od organizací o finanční příspěvky . Následně
budou podepsány smlouvy při rozdělení příspěvků.
Další úkol komise KOVP připravit ke schválení OZV týkající se veřejného pořádku v obci.
Na VZ připravit ke schválení Směrnici k rozdělování peněžních prostředků organizacím.
Z : předseda KOVP
T : VZ
12. Informace předsedy fin.výboru o výši odměn zastupitelů, neuvolněného starosty a
místostarostky od 1.3.2008. Připravit ke schválení na VZ.
Z : Fin.výbor
T : VZ
13. Informace Ing.Loskota o opakovaných urgencích na změnu dopravního značení silnice pod
hřbitovem, kde požaduje zákaz vjezdu nákladních automobilů . Nápravu se pokusí zařídit
starosta při KD stavby obchvatu,písemné upozornění na DI.
Z : starosta
T : do 30 dnů
14. Informace místostarosty o dokončování přestavby ordinace praktického lékaře v DPS. Při
stěhování bude změna užívaných m2, proběhne měření, stav elektroměru apod.
Z : místostarostka
T : do 20.3.200
15. Veřejné zasedání zastupitelstva 2.4.2008 v 18 hodin- středa- v hotelu Classic
16. Pracovní zasedání 21.4.08 od 18 hod. na OÚ.

Zapsala : A.Hlavsová

