Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 27.4.2009
Přítomni : Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr.Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Bc.Oto
Krejčíř, Karel Pleiner, Jiřina Věrnochová , Roman Havelka
Omluveni: Jaroslav Běloušek, Ing. Jan Loskot
1. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání. Na výměnu oken do Mateřské školy byla
zadána nová cenová nabídka od firmy Plas. Byla porovnána s finanční nabídkou firmy Vekra.
Nabídka firmy Vekra byla o 6.000,- Kč nižší a byla vybrána na realizaci, která proběhne
v červenci 2009.
2. Pan Karel Kestner zaslal na obec dotaz, co obec zamýšlí s částí staré hřbitovní zdi, kde jsou
umístěny náhrobní desky jejich předků. Obec opraví zbytek hřbitovní zdi a desky ponechá na
svém místě.
3. Na hřbitově padl a rozlomil se křížek, který byl umístěný na pískovcovém podstavci uprostřed
hřbitova. Lánský hřbitov je kulturní památka, a proto je nutno kontaktovat odbor památkové
péče Magistrátu města Kladna. Křížek je zatím uschován ve stodole OÚ a byl požádán
akademický sochař Jan Turský o vypracování cenové nabídky na opravu.
Připravit zprávu do květnového LZ.
T: ihned
Z: A. Hlavsová
4. Na hřbitově byla provedena změna v umístění. Dva malé kontejnery na odpad byly vyměněny
za jeden velký, který byl umístěn na novém hřbitově. Následně bude upraven prostor okolo a
zvolí se snadnější přístup. Oznámení o změně je umístěno u vstupních vrat.
5. Starosta obce se zúčastnil setkání starostů v Hodoníně, kde byl projednáván program oslav 160.
výročí narození T. G. Masaryka. Oslavy proběhnou v měsíci březnu 2010, spolupracují
starostové a ředitelé muzea z míst, která jsou spojena s životem TGM. V Lánech bude odhalena
jezdecká socha TGM v sobotu 6. března 2010.
T: průběžně
Z: starosta
6. Firma ADSUM dodala cenovou nabídku na osazení požadovaných značek do Lesní ulice a
zrcadla na křižovatku ulic Lesní a Pod Hřištěm. Cenová nabídka je na 25 000,--Kč. Realizace po
podepsání objednávky.
7. Starosta obce K. Sklenička oslovil ing. Večeřovou, projektantku Veolie Kladno o zpracování
projektové dokumentace na odvod odpadních vod z budovy pavilonu 1. stupně Základní školy
do ulice Ke Hřbitovu. Řeší se tímto požadavek stavebního úřadu, nutný pro vydání stavebního
povolení na akci zateplení ZŠ.
8. Na základě rozhodnutí zastupitelů bude rozebrána stavba autobusové zastávky na náměstí a
nahrazena novou zastávkou. Rozebrání a likvidaci stávající zastávky provedou pracovníci ŠZP
Lány. Následovat budou stavební úpravy celého prostoru a montáž nové čekárny.
T: průběžně
Z: místostarostové
9. Obci Lány byla potvrzena dotace na upgrade počítačů pro službu Czech-pointu. Žádost byla
vyřizována ve spolupráci s Magistrátem města Kladna. Budou osloveny tři firmy k realizaci.
T: ihned
Z: starosta

10. Zastupitelé projednávali návrh na zhotovení nového loga obce se znakem.
T: průběžně
Z: starosta
11. Na dnešním pracovním zasedání byl projednáván návrh smlouvy na nákup nově vybudovaných
komunikací od p. Josefa Hoška. Bylo rozhodnuto svolat schůzku zúčastněných stran, které se
zúčastní starosta a JUDr. Kosár.
T: 31. 5. 2009
Z : JUDr. Kosar, K.Sklenička
12. Předseda kulturní komise Roman Havelka zpracovává novou přihlášku do soutěže Vesnice roku.
T: 30. 4. 2009
Z: Roman Havelka
13. Předseda komise životního prostředí požaduje doplnit jeden kontejner na plastový odpad před
dům č. p. 174 v ulici Ke Hřbitovu.
Informuje dále o zahradnických pracích na náměstí, které provádí fi Švácha Martin.
14. Předseda komise sportu seznámil s přípravami na II. školní olympiádu, která proběhne ve dnech
10 – 12. 6. 2009. Obec zaplatí medaile a diplomy pro vítěze.
T: 10. 6. 2009
Z: JUDr Kosár, starosta obce
15. Majitelka statku ve Vašírově Andrea Metelková požaduje změnu územního plánu obce
v souvislosti s její podanou žádostí o vybudován územního plánu, jak jej doporučuje Stavební
úřad v Novém Strašecí.
T: do 30 dnů
Z: starosta
16. J. Věrnochová požaduje častější kontroly hlídky Městské policie na dětském hřišti v Lánech.
Mládež se tam schází v pozdních večerních hodinách.
T: ihned
Z: místostarosta
Příští pracovní zasedání se koná dne 18.5.2009 od 18 hod.
Zapsala: A. Hlavsová

