Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 12. 1. 2009
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Bc.
Oto Krejčíř, Karel Pleiner, Jiřina Věrnochová , Ing. Jan Loskot, Roman Havelka
Omluven : Jaroslav Běloušek
1. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání – úkoly splněny.
2. Ředitelka Mateřské školy v Lánech paní Vaněčková požádala starostu obce o úpravu a
aktualizaci Zřizovací listiny MŠ Lány. Žádost je podmíněna výsledkem kontroly nadřízeného
orgánu.
T: 30. 1. 2209
Z: V. Fencl, A. Hlavsová
3. Obecní úřad Lány obdržel statistický dotazník od EKO-KOM k vyplnění. Dotazník každoročně
zpracovává komise životního prostředí a místostarosta V. Fencl. Statistický výkaz obsahuje
údaje o třídění a ukládání tuhých domovních odpadů v obci, nebezpečných odpadů ,
elektroodpadů ap.
T: 28. 2. 2009
Z : V. Fencl
4. Zastupitelé obce byli informováni o potížích s vyřizováním stavebního povolení na výstavbu
ČOV a kanalizace ve Vašírově. U dvou pozemků p. č. 15/8 a 15 /11 je problém se souhlasem
majitele se stavbou. Pozemek p.č.15/8 dosud vlastní pan Blažej Dlouhý, který prodal RD i
s ostatním pozemkem. Je ochoten pozemek za symbolickou cenu prodat. Místostarosta
navrhuje připravit kupní smlouvu na veřejné zasedání ke schválení.
Pozemek p. č. 15 / 11 bude převeden od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
na Středočeský kraj, protože se jedná o pozemek pod silnici 236/III.
T: průběžně
Z: V. Fencl, A. Hlavsová
5. Zastupitelé obce obdrželi dopis od o.p.s. Domovem české hudby Praha , ve kterém informují o
záměru pedagogů a absolventů Akademie múzických umění v Praze uspořádat v obci koncert
na oslavu výročí narození lánského rodáka , virtuoza na kontrabas, pana Františka Pošty.
Projekt je podporován Ministerstvem kultury České republiky a jiných významných osobností.
Vyjádření k projektu napíše starosta obce.
T: 30. 1. 2009
Z: Karel Sklenička
6. Starosta podal zprávu o výběrovém řízení na zateplení budovy základní školy v Lánech ( první
stupeň ZŠ), do kterého se přihlásily 4 firmy.
Po posouzení nabídek komise vybrala k realizaci projektu firmu M a p r o s.r.o ., Ke Klíčovu
263/ 8 , Praha 9.
Zahájení prací - 29. 6. 2009, dokončení vnitřních prací - 21. 8. 2009, dokončení celé stavby 25. 9. 2009.
7. Na příští veřejné zasedání připravit ke schválení poplatek za svoz TKO pro rok 2009.
T: 28. 1. 2009
Z: Bc. Oto Krejčíř
8. V budově obecního úřadu v I. patře budovy začala firma Kratina práce na zateplení a stavební
úpravy stávajících místností. Práce probíhají dle harmonogramu.

9. Za získání Modré stuhy ze soutěže Vesnice roku 2008 je možno čerpat dotaci v částce 600 000,-Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Zastupitelé rozhodli zažádat o dotaci na rekonstrukci
fotbalových kabin.
T: 10. 2. 2009
Z: V. Fencl
10. Na žádost o zřízení parkoviště u pošty nedošla na obecní úřad dosud žádná odpověď. Starosta
zašle dopis řediteli České pošty.
T: 15. 2. 2009
Z: K. Sklenička
11. Firma Seneka dosud nepodepsala smlouvu o koupi pozemků pro chodníky v ulici Křivoklátská.
Vyvolat další jednání.
T: ihned
Z: V. Fencl
12. Předsedkyně sociální komise J. Věrnochová informovala zastupitele o jednání v posledních
dnech roku 2008, které se týkalo umístění osamělé paní Březinové z Vašírova do
zdravotnického zařízení.
Sociální komise bude řešit žádost o umístění do DPS v Lánech na uvolněné místo po paní
Gregorové.
Místostarosta informoval zastupitele o řešení problémů obyvatelek DPS ( zamrzlý odpad
v prádelně, topení, okna apod.)
Starosta určil termín příštího veřejného zasedání na 28. 1. 2009 v 18 hodin v hotelu Classic.

Zapsala : A. Hlavsová

