Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 9.9.2009
Přítomni : Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr.Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel
Pleiner, Jiřina Věrnochová , Roman Havelka , Jaroslav Běloušek, Bc.Oto Krejčíř, Ing.Jan Loskot
1. Kontrolu zápisu z minulého pracovního zasedání provedl místostarosta V. Fencl. Seznámil
zastupitele s výsledky soutěže o získání bezplatného pronájmu nádob na separovaný odpad.
Obec získala tři kontejnery zapůjčené po dobu tří let.
2. Zastupitelé projednali žádost od Modelářského klubu o souhlas k oplocení severní strany
leteckého areálu. Žádost odůvodňují nájezdy motorek, osobních automobilů a jiné techniky na
upravované a sekané plochy. Zastupitelé nemají námitek a se záměrem souhlasí. Odpověď
v kladném smyslu.
T: ihned
Z: místostarosta
3. Starosta obce Karel Sklenička informoval zastupitele, kteří nebyli přítomni, o průběhu prezentace
obce při návštěvě komise celostátní soutěže Vesnice roku 2009 dne 1. září 2009.
Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 12. září v Luhačovicích za účasti starosty.
4. Správa pražského hradu poslala děkovný dopis Sboru dobrovolných hasičů Lány-Vašírov ,za
pomoc při odklízení padlých stromů po vichřici v měsíci srpnu 2009 v zámeckém parku a okolí.
5. Zastupitelé projednali žádost pí Trávníčkové o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě
v Lánech Na Ohradech 432. Bylo doporučeno jednání na místě samém. Starosta určil komisi ve
složení Ing.Loskot ( stavební komise), Jaroslav Běloušek, Alena Hlavsová. Domluvit termín
návštěvy.
T: do 30 dnů
Z: A. Hlavsová + komise
6. Starosta předložil zastupitelům k posouzení návrh řešení na úpravu hřbitovní zdi a vrat od pana
architekta J. Doležala. Budou zhotovena nová vrata, rozdělená sloupkem a vybetonovaná plocha
pod nový kontejner.
T: průběžně
Z: starosta, místostarosta
7. Ing. Loskot, předseda stavební komise, navrhuje úpravu veřejné cesty nad paneláky směrem
k zahradě pana Zdeňka Husáka. Vyvolat jednání s firmou KL Real Klecany.
T: ihned
Z: stavební komise
8. Místostarosta V. Fencl oznámil termín konání kontrolního dne na stavbě fotbalových kabin.
Kontrolní den proběhne 11. 9. 2009 v pátek v 10 hodin.
10.30 hod. proběhne výběrové řízení -posouzení cenových nabídek- na akci Chodník
Zámecká ulice 1. etapa. Komise ve složení Václav Fencl, Jaroslav Běloušek, Bc. Ota Krejčíř,
Mgr.Jiří Ladra, Miroslav Stehlík , posoudí cenové nabídky od pěti oslovených firem.
T: 11. 9. 2009
Z: komise
9. Komise stavební informuje o jednání ohledně napojení RD č.p.279 a 283 v ulicvi Krátká na
kanalizační síť. Ing. Loskot navrhuje zadat zpracování projektové dokumentace Ing.Večeřové,
požadovat napojení do ulice Zahradní. Realizace by byla možná v příštím roce, nutno počítat
s potřebnou částkou v rozpočtu obce pro rok 2010.
T: ihned zadání projektu
Z: místostarosta V.Fencl

10. Řešení dopravního generelu obce bude projednáváno na příštím veřejném zasedání
zastupitelstva. Stávající návrh je k nahlédnutí na obecním úřadu. Návrhy řešení předloží
zastupitelé na příští poradě.
T: příští porada
Z: zastupitelé
11. Akce „ Zateplení budovy prvního stupně základní školy „ probíhá dle harmonogramu. Poslední
práce – odkanalizování do ulice Ke Hřbitovu – se dokončují.
12. Místostarosta obce V. Fencl podal informace o činnosti za uplynulém období :
Ing.Křižák předal zpracovanou projektovou dokumentaci na chodník Lány-Slovanka.
Na nové autobusové zastávce na náměstí jsou dokončeny vývěsní skříňky.
V měsíci říjnu je objednán malíř pokojů na malování prostor v Domě s pečovatelskou
službou ( chodby, prádelna a sklep.)
Na hřbitově a u školy provedla firma prořez stromů a ve Vašírově postřik bolševníku.
Práce na kabinách na fotbalovém hřišti se dokončují.
Přípojka vody do hasičárny byla řešena s Veolií Kladno.
S předsedou komise životního prostředí řešeno zalévání nově vysazené lípy a keřů na
náměstí v době trvajícího sucha.
13. JUDr Kosar navrhuje řešit dopravní generel obce s dopravním inspektorátem města Kladna
(pan Fridrich). Po dokončení obchvatu bude řešena dopravní situace v obci. Problém bude s ulicí
Křivoklátská- špatný stav- nedokončené jednání mezi VKM a prováděcí firmou.
Upozornit majitele dosud nepředaných chodníků a komunikací na povinnost jejich údržby.
T: ihned
Z: místostarostka
14. Pozvat na jednání pana Hoška a obnovit jednání ohledně převodu dokončených komunikací
obci. JUDr Kosár navrhuje termín středa 23. 9. 2009 v 16 hod.
T: dle textu
Z: místostarostka
15. Předseda kulturní komise – zajištění akce dne 12.9.09- Kulinářský jarmark.
16. Návrh předsedy komise životního prostředí Mgr. Ladry oslovit všechny majitele pozemků, které
jsou neudržovány a zarostlé a vyzvat k nápravě.
T: ihned
Z: místostarostka

Zapsala: Alena Hlavsová

