Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 21. 10. 2009
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel Pleiner, Jiřina
Věrnochová , Roman Havelka, Bc. Oto Krejčíř, Ing. Jan Loskot, Jaroslav Běloušek
Omluven: Václav Fencl

1. Kontrola zápisu z posledního pracovního zasedání:
Je zpracována darovací smlouva na vklad do majetku obce od stavebníka pana Josefa Hoška,
týkající se převodu povrchů komunikací v nové zástavbě v obci Lány. Připravena ke schválení
na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce.
T: 26. 10. 2009
Z: zastupitelé
V obecním bytě v budově ZŠ č.p.418 stavební komise provedla šetření ohledně stavu
vytápění bytu. Byl podán návrh na realizaci nového topení- plynového. Možný termín
provedení počátek roku 2010. Byt je v současné době uvolněný a škola jej nepožaduje jako
služební. Do plánu akcí zahrnout na leden- únor 2010 a do rozpočtu obce zajistit finanční
krytí.
T: průběžně
Z: stavební komise + starosta
Komise životního prostředí upozornila dopisem majitele všech neudržovaných pozemků na
zjednání nápravy.
T: průběžně
Z: starosta
Je dokončena projektová dokumentace na chodník Lány-Slovanka. Územní rozhodnutí bude
požádáno na 2. etapy. 1. etapa bude k pozemku fi Egrt. 2. etapa řeší pozemek v majetku
kraje.
T: průběžně
Z: starosta, stavební komise
2. Hlavním bodem dnešního pracovního zasedáním zastupitelstva bylo projednání zajištění
zimní údržby komunikací v obci, rozšířené o údržbu chodníků v obci. Jsou připraveny
smlouvy ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva,které proběhne 26. 10. 2009 a
doplněna OZV , jsou navrženy tři třídy důležitosti, na základě kterých bude prováděn úklid
sněhu.
T: 26. 10. 2009
Z: zastupitelé
3. Starosta informoval o jednání, týkající se převodu krajských komunikací II/236 a II/116 na
území obce po dokončení obchvatu obce.
Podmínkou předání obchvatu je i předání retenční nádrže do správy obce. Bude sjednána
smlouva s Veolií Kladno na kontrolu a čištění nádrže.
T: průběžně( datum předání stavby)
Z: starosta + stavební komise
4. Tisk Lánského zpravodaje nelze již provádět na stávající kopírce. Nutno hledat nové možnosti
tisku. Starosta obdržel nabídku na spolupráci s tiskem LZ od fi CAN 21.
V listopadovém zpravodaji bude uveřejněna informace ohledně zveřejňování osobních
údajů, další informace o úpravě dopravního generelu v obci po předání stavby obchvatu.
T: vydání listopadového čísla LZ
Z: Karel Pleiner + redakční rada

5. Starosta Karel Sklenička upřesnil nová pravidla při čerpání grantů Stč KÚ. Pro rok 2010 bylo
vyhlášeno osm tematických zadání.
Informoval zastupitele o podání žádosti o grant na výstavbu kanalizace a ČOV ve Vašírově.
Objem financí 16mil.Kč bez DPH. Při zpracování žádosti spolupracovala fi ALKY, ing. Lánský.
6. Stavební komise – předseda Ing. Loskot informoval o jednání s pí.Sokolovou ( zástupce
stavební firmy Real Klecany.
Komise životního prostředí řešila žádost této firmy o pokácení stromů v aleji v lokalitě stavby.
Důvod – přeložka VN. Bude řešeno ve správním řízení.
T: ihned
Z: Mgr.Ladra + KŽP
7. Zastupitelé projednávali žádost paní Venduly Fenclové o pronájem obecního pozemku p.č.
ve Vašírově. Tato žádost byla odložena. V souvislosti s touto žádostí byly dohledávány
všechny dokumenty, týkající se nájemní smlouvy na byt v obecním domě č.p.5 ve Vašírově.
Dodatek č.1 ke smlouvě nájemní ze dne 11. 1. 2006 nebyl schválen obecním
zastupitelstvem a je tudíž neplatný. Zastupitelé navrhují pozvat paní Vendulu Fenclovou na
pracovní zasedání zastupitelstva a vyřešit neplatnost tohoto dokumentu. Zvací dopis odešle
místostarostka A. Hlavsová
T: příští pracovní zasedání
Z: Alena Hlavsová
8. Připomínky zastupitelů:
Roman Havelka : Vánoční osvětlení se pouze opraví a bude ve stejném rozsahu.
Rozsvícení stromu 28. 11. 2009
Připomíná opravu ukazatelů rychlosti v obci.
Karel Pleiner : Uzávěrka LZ v neděli, poslat včas informace a články.
Jiřina Věrnochová : havarijní stav domu v Berounské ulici – majitel M.Petrů, poslat oznámení
na stavební odbor.
Informace starosty od listopadu 2009 v provozu datové schránky obce. Pro podatelnu bude
potřeba přijmout pracovnici na zkrácenou pracovní dobu.
Zapsala: A. Hlavsová

