Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 8. 4. 2009
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl , JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Bc.Oto
Krejčíř, Karel Pleiner, Jiřina Věrnochová , Jaroslav Běloušek, Roman Havelka
Omluven : Ing. Jan Loskot
Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání. Body splněny.

1. Na dnešní pracovní zasedání byla pozvána ředitelka Mateřské školy v Lánech pí. Miluše
Vaněčková, aby informovala o zápisu dětí do MŠ pro rok 2009 – 2010. Nebylo zapsáno pouze
5 dětí, kterým budou 3 roky až v období 03-06/2010. Tyto budou přednostně zapsány od 1. 9.
2010. Dosud byla kapacita MŠ 65 dětí, po rekonstrukci nové třídy bude navýšena o 12 dětí na
počet 77.
2.

3.

4.

5.

6.

Ředitelka požaduje objednání odběru pitné vody na rozbor, který provádí VKM Kladno.
T: ihned
Z: A. Hlavsová
Zastupitelé byli informováni o stavu rekonstrukce v mateřské škole. Jsou prováděny
dokončovací práce, následovat bude položení podlahových krytin. V budově bude
provedena ještě výměna ostatních oken v přízemí budovy. J. Věrnochová navrhuje oslovit
více výrobců ( lepší cenová nabídka ).
T: ihned
Z: starosta
Obec Lány obdržela žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene od H C M
s.r.o.,geodetická kancelář Kladno. Jedná se o realizaci stavby ČEZ Distribuce , a.s.pod
označením IP -12-6000970 Lány – Vašírov – přípojka NN. Bude projednáno na příštím VZ
T: příští VZ
Z: starosta
Projekt zateplení budovy I. stupně základní školy bude realizován v měsíci červenci až září.
Veolia Kladno nepotvrdila napojení na hloubkovou kanalizaci ulici Ke Hřbitovu. Nutno
provést novou dokumentaci na přípojku. Vyvolat jednání s projektantkou ing. Večeřovou.
T: ihned
Z: místostarosta
Obec obdržela nabídku na odkoupení komunikací od stavebníka pana Josefa Hoška. Posoudí
JUDr. Kosár.
T: do 30dnů
Z: JUDr Kosár

7. Místostarosta V. Fencl podal informaci o chodníku Lány – Slovanka. Pozemek byl již
zaplacen a je v majetku obce. Je objednáno zpracování projektové dokumentace u ing.
Křižákové. Následně bude zažádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení. Řízení nelze
sloučit, protože ÚZ vydává Stavební úřad Nové Strašecí a stavební povolení odbor dopravy
Magistrátu města Kladna.
8. A. Hlavsová předala zastupitelům k odsouhlasení darovací smlouvu od firmy Švácha,
Zahrady vašich snů , v částce Kč 30 000,--. Jedná se o dodání zeleně na budované dětské
hřiště ve Vašírově a osetí travním semenem. Na příštím VZ bude odsouhlaseno přijetí
darovací smlouvy. Další informace pro zastupitele se týkaly objednávky písku na obě dětská
hřiště, v Lánech a ve Vašírově, objednávky na WC od firmy JOHNNY SERVIS na dětské hřiště
v Lánech a o plánovaných posledních úpravách okolí hřiště ve Vašírově.

9. V předvečer LLS tj. v pátek 19. června bude v lánském kostele uspořádán koncert na počest
lánského rodáka Františka Pošty. Záštitu nad koncertem převzala paní Livia Klausová.
10. Předseda kulturní komise Roman Havelka seznámil zastupitele s přípravami na kulturní akce
– 30. 4. 2009 pálení čarodějnic, 30. 5. 2009 staročeské máje.

11. Zastupitelé dodají p. Havelkovi informace ze svých komisí pro vypracování a podání přihlášky
do soutěže Vesnice roku 2009.
T: 30. 4. 2009
Z: R. Havelka
12. Místostarosta V. Fencl seznámil s připravovanou rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulici Za
Školou. Bude vyměněno 10 světel. Rekonstrukci provede firma Erimp s.r.o. Rakovník.
Další nutná akce je oprava místního rozhlasu a doplnění počtu hnízd.
Byla zadána objednávka na dva nové obecní prapory.
Místostarosta byl pověřen zúčastnit se kontrolního dne stavby obchvatu. Vedoucí stavby pan
ing. Indra slíbil vyčistit strouhu pod Vašírovem, která byla zanesena ze stavby obchvatu při
rychlém tání sněhu a dále opravu polní cesty k lesu na Rynholec..
Objednáno navezení písku na obě dětská hřiště v termínu do 30. 4. 2009. Oslovena firma
Přibyl, na doporučení pracovnice Magistrátu města Kladna.
Objednávka u firmy Dudašík na zhotovení přístupové cesty k brance na dětské hřiště ve
Vašírově. Realizováno bude po navezení písku do pískoviště.
13. Na Obecní úřad bylo oznámeno konání diskotéky v neděli 12. 4. 2009. Nutno objednat
přítomnost Městské policie.
T: ihned
Z: starosta obce
14. Byla projednána likvidace staré autobusové čekárny na náměstí ve spolupráci s ČZU ŠZP Lány
a příprava plochy pro novou čekárnu.
T: do 30.dnů
Z: starosta obce
15. Předseda komise životního prostředí Mgr. Ladra podal zprávu o dokončeném prořezu
stromů na dětském hřišti v Lánech u Židovského rybníka firmou Švácha.
Další prováděné zahradnické práce jsou na náměstí.
Příští termín pracovního zasedání je 27. 4. 2009
Zapsala: A. Hlavsová

