Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 16.2.2009
Přítomni : Karel Sklenička, Alena Hlavsová, JUDr.Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Bc.Oto Krejčíř, Karel
Pleiner, Jiřina Věrnochová , Roman Havelka
Omluven : Ing. Jan Loskot, Václav Fencl
1. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání. Body splněny.
2. Zastupitelé obce Jaroslav Běloušek, Mgr. Jiří Ladra a starosta Karel Sklenička se zúčastnili
schůzky s majiteli na místě skládky Ekologie. Jednalo se o možnost rozšíření skládky i na část
lánského katastru, směr Ruda. Zastupitelé nemají námitky proti rozšíření skládky ,které by
v budoucnu nemělo mít vliv na život v obci, pouze možný finanční efekt.
3. Obec Lány obdržela od ČEZ žádost o souhlas s položením kabelového vedení v ulici Na
Ohradec h. Zastupitelé souhlasí se smlouvou s ČEZEM o věcném břemenu, možnost realizovat
do konce roku položení kabelů do země. Do příštího veřejného zasedání nutno připravit ke
schválení.
T : příští VZ
Z : starosta Karel Sklenička
4. Obec Lány obdržela podepsanou smlouvu o prodeji pozemku pro chodník Lány-Slovanka od
ČZU ŠZP Lány. Další navazuje zpracování projektové dokumentace. Zpracování je objednáno u
fi K Projekt- ing Křižáková z Rakovníka ( zařídil místostarosta Václav Fencl.)
5. Lesní správa Lány žádá Obec Lány o směnu pozemků pod bytovkou č.p.252, 254. Zastupitelé
stanovili skupinu ve složení starosta Karel Sklenička, Jaroslav Běloušek a JUDr Ernest Kosár,
která bude v této záležitosti jednat.
T : ihned
Z : starosta Karel Sklenička
6. Krajský úřad Středočeského kraje zaslal obci Lány žádost o revokaci rozhodnutí , týkající se
vyrovnání za poskytnuté pozemky v majetku obce na stavbu obchvatu Lán. Původní smlouva
zněla na prodej ( částka by představovala asi 100 000,-- Kč). Současný požadavek je na
bezplatný převod nebo prodej za 1Kč. Starosta obce navrhuje rozhodnout na příštím veřejném
zasedání.
T : VZ 25.3.2009
Z : starosta Karel Sklenička
7. Zastupitelé byli seznámeni s dopisem od regionální rady R O P ( cestovní ruch,regionální
rozvoj). Je třeba zpracovat seznam projektových záměrů pro období roku 2009 až 2013 a
odeslat.
T : ihned
Z : místostarosta V.Fencl
8. ČSAD Kladno žádá o povolení k parkování autobusu v Lesní ulici. Stanovisko zastupitelů je
záporné, nutno najít jiné parkovací místo. Odpověď odešle starosta.
T : ihned
Z : starosta Karel Sklenička
9. Připomínku pana Havelky Romana ohledně seřízení ukazatele rychlosti v ulici Berounské
konzultoval starosta obce s pracovníkem fi ADSUM, která ukazatel instalovala, panem
Martinem Frolíkem. Řeší se průběžně.
10. Starosta Karel Sklenička se zúčastní porady starostů 24.2.09 v Kladně. Téma porady
pokračování služeb CZECH-POINTU.
11. Zastupitelé odsouhlasili finanční podporu 3 000,-- Kč pro oddíl stolního tenisu na pořádání
20.ročníku Memoriálu Jindřicha Skály a 22.ročníku turnaje veteránů v sokolovně v Lánech.
12. Starosta podal zastupitelům doplňující informace týkající se zahájení stavby kruhového
objezdu na Slovance. Zahájení 8.3.2009. Před zahájením stavby bude na komunikaci vedoucí
od statku ke hřbitovu osazena značka zákazu vjezdu nákladních automobilů.

13. Starosta obce předložil zastupitelům návrh na řešení odkupu komunikací v zástavbě RD,kterou
prováděl pan Hošek Josef. Bude vyvoláno jednání s panem Hoškem za přítomnosti JUDr
Kosára.
T : ihned
Z : starosta obce Karel Sklenička
14. JUDr Ernest Kosar informuje o schůzce zástupců všech spolků a zájmových organizací v obci,
která proběhne 16.2.2009 v hotelu Classic . Formuláře k vyplnění žádostí o příspěvek na
činnost pro rok 2009 bude ke stažení na webových stránkách obce.
JUDr Kosar navrhuje oslovit pana ing.Doležala a zadat zpracování studie revitalizace rybníka.K
účasti s projektantem by měl být přizván předseda komise životního prostředí Mgr.Jiří Ladra.
T : 30.4.2009
Z : JUDr Kosar
15. Mgr. Jiří Ladra informuje o přednášce na téma třídění odpadů a provoz sběrného dvora v obci,
kterou uskuteční ve škole 17.2.2009 s exkursí ve sběrném dvoře.
Dále navrhuje prohlídku starých vzrostlých stromů od odborníků v lokalitě dětského hřiště a
v okolí zámku ve spolupráci s CHKO.
T : průběžně
Z : Mgr Jiří Ladra
16. Okresní státní zastupitelství Rakovník informuje obec Lány o výsledku šetření případu rozbité
autobusové čekárny v Lánech. Případ je ukončen, vzneseno obvinění na dva viníky.
Zastupitelé navrhují možné varianty likvidace staré čekárny a nahrazení novou.
T : průběžně
Z : zastupitelé
17. V prostorách bývalého bytu v budově Mateřské školy probíhá rekonstrukce. Provádí firma
Kratina, práce probíhají dle plánu, čerpání financí v souladu s plánem. Informace podává
starosta.
Základní školu v Lánech navštívila paní Livia Klausová a předala škole dar v podobě domácího
kina. Přítomen byl starosta obce.
18. Předseda kulturní komise Roman Havelka informoval zastupitele o dokončovacích úpravách na
knize o Lánech- Lány v obrazech, proměny v čase. Bude vytvořeno i DVD o obci a okolí.
Dává možnost zvážit kmotrovství knihy presidentu Václavu Klausovi.
Další informace o možném čerpání grantu pro základní školu podá Roman Havelka po schůzce
s ředitelkou školy .
Příští pracovní zasedání zastupitelstva 16.3.2009. Veřejné zasedání zastupitelstva 25.3.2009

Zapsala Alena Hlavsová

