Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 18.5.2009
Přítomni : Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr.Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel
Pleiner, Jiřina Věrnochová , Roman Havelka ,Jaroslav Běloušek, Ing.Jan Loskot
Omluven : Bc Oto Krejčíř
1. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání. Body průběžně plněny.
2. Starosta obce jmenoval komisi ve složení Ing.Loskot, Bc. Krejčíř, Jaroslav Běloušek, Václav
Fencl, Miroslav Stehlík pro výběr stavební firmy, která bude realizovat přístavbu
fotbalových kabin.
T: průběžně
Z: starosta obce
3. Magistrát města Kladna nabízí obci spolupráci při rozšíření služeb Czech- pointu( datové
schránky).Smlouva o spolupráci bude postoupena na veřejné zasedání k odsouhlasení.
T: VZ 8.6.2009
Z: starosta obce
4. Starosta obce svolá schůzku se starostkou hasičů M.Suchou a Janem Králíčkem, kde budou
domluveny podrobnosti na opravu hasičského auta.
T: 20.5.2009
Z: starosta obce
5. Zastupitelé projednali bez připomínek návrh nové autobusové zastávky od pana architekta
Doležala. Tento návrh řeší kompletně celý prostor této části náměstí. Realizaci stavebních
úprav provede firma Klika- Dvořák.
T: průběžně
Z: starosta
6. Lánský rodák malíř Petr Kellner předložil zastupitelům návrh na zhotovení plastického znaku
obce Lány. Práci provede zdarma , materiál hradí obec. Zastupitelé vybrali umístění znaku
na jižní stranu budovy Obecního úřadu.
T: ihned
Z: starosta
7. Zastupitelé projednávali stížnost na parkování v ulicích Zahradní, Za Školou , Polní,
Křivoklátská. Na příští pracovní zasedání budou pozváni p.Václav Řáda , Miroslav Jirásek a
Václav Matějka. Městská policie bude požádána o předběžné řešení.
T: příští pracovní zasedání
Z: starosta
8. Starosta informoval zastupitele o finančních nákladech, které by obec musela z rozpočtu
poskytnout na dotisk knihy Lány v obrazech. Zatím se nebude dotisk provádět.
9. V pátek 19.6.2009 od 18 hod. proběhne v rámci LLS koncert v zámecké kapli na počest
lánského rodáka muzikanta Františka Pošty ( 90.výročí narození ).

10. Obec Lány obdržela dopis od náměstkyně hejtmana Středočeského kraje ohledně
majetkoprávního vypořádání týkající se obecních pozemků na stavbě obchvatu obce.

Bude zařazeno do programu veřejného zasedání zastupitelstva obce .
T: 8.6.2009
Z: zastupitelé
11. Na dnešním pracovním zasedání řešili zastupitelé stížnost pana Keslera na umístění
velkého kontejneru na hřbitovní odpad na novém hřbitově. Návrh na zakoupení méně
objemového zastřešeného kontejneru. Místostarosta V. Fencl a Ing. Jan Loskot zjistí
cenovou nabídku a podají informaci na příštím pracovním zasedání.
T: příští pracovní zasedání
Z: V. Fencl, Ing. J. Loskot
12. Místostarosta V. Fencl informoval zastupitele o průběhu akcí :
Chodník ulice Zámecká – bylo zažádáno o územní rozhodnutí, následně bude zažádáno o
stavební povolení.
V ulici Za Školou provede firma Erimp Rakovník výměnu 10 lamp veřejného osvětlení.
Počátek realizace 25. 5. 2009
Probíhají přípravy na volby do evropského parlamentu. Starosta obce jmenoval
zapisovatele volebních komisí, určena první schůzka všech členů okrskových komisí.
Volby se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2009 – volební místnosti pro oba okrsky jsou v
budově Základní školy.
Obec zažádala o změnu užívání objektu MŠ- stavební úpravy ( přeměna bytu na třídu MŠ)
na stavebním úřadě.
V ulici Školní je propadlý kanál před RD p.Sedláčka. Opravu provede firma Tancoš.
13. JUDr. Kosár informoval zastupitele o zahájení II.školní olympiády dne 10. 6. 2009 v 8,00 na
hřišti za sokolovnou. Žádá zastupitele o účast a podporu.
V měsíci červnu se sejde komise sestávající i z členů zahrádkářů a o.s.Naše Lány k
výběru objektů ( rozkvetlých předzahrádek rodinných domů ).Vyhodnocení soutěže
proběhne při Lánských letních slavnostech.

14. Předseda kulturní komise Roman Havelka svolává schůzku v místní knihovně ohledně
čerpání dotace na vybavení novým inventářem.
T : 20.5.2009
Z : A.Hlavsová
15. Předsedkyně sociální komise Jiřina Věrnochová informovala o šetření v rodině Šnoblových
za přítomnosti pracovnic sociálního odboru z Kladna.
Zastupitelé odsouhlasili zaplacení stravného za měsíc květen a červen dvěma dětem ( než
bude vyřešeno zaměstnání matky) a dále zaplacení stravného dětem rodiny Novákových.
T: ihned
Z: J.Věrnochová
16. J.Věrnochová předložila zastupitelům kalkulaci plateb školného v MŠ od září 2009.
Bude projednáno na veřejném zasedání zastupitelů.
T: 8.6.2009
Z: starosta
Veřejné zasedání ZO se koná 8. 6.2009 od 18 hodin v hotelu Classic.
Zapsala: A. Hlavsová

