Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 15. 2. 2010
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel
Pleiner, Jiřina Věrnochová, Martina Hořejší, Bc. Oto Krejčíř, Jaroslav Běloušek
Omluven : Ing.Jan Loskot

1. Kontrolu zápisu z minulého pracovního zasedání provedl místostarosta V. Fencl. Úkoly průběžně
plněny.
2. Zastupitelé projednali podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy a stanovili priority pro
přijetí dítěte do školy.
3. Ředitelka základní školy Mgr.Iveta Vrabcová oznámila zastupitelům počet dětí, které nastoupí
školní docházku v letošním roce v září 2010. 27 dětí přišlo k zápisu, přijato 23.
4. Firma HCM žádá Obec Lány o zřízení věcného břemene pro ČEZ. Jedná se o položení kabelů
v lokalitě nové zástavby obce. Navrhovaná částka 50,--Kč/ bm. Smlouva bude připravena ke
schválení na příští veřejné zasedání.
T: VZ
Z: místostarosta + JUDr Kosár
5. Starosta Karel Sklenička informoval zastupitele o výsledku účetního auditu, který provedl odbor
kontroly Středočeského kraje. Závěr auditu - bez výhrad.
Na příštím veřejném zasedání zastupitelstva bude schválen závěrečný účet obce za rok 2009 bez
výhrad.
6. Firma ADSUM dodala cenovou nabídku na osazení dvou ks zrcadel u hřbitova ve výši 13 800,--Kč.
V souvislosti s tím byla fi upozorněna na opět nefunkční ukazatel rychlosti ve Vašírově.
7. Zastupitelé doporučili finanční příspěvek v částce 2 500,--Kč pro oddíl stolního tenisu na
Memoriál J. Skály.
T: ihned
Z : účetní pí.Charousková
8. Žádost o pronájem pozemku k obecnímu domu č. p. 5 ve Vašírově bude projednána na příštím
veřejném zasedání zastupitelstva. Budou upřesněny podmínky. Doba pronájmu bude po dobu
trvání nájemní smlouvy na dům.
T: VZ
Z: zastupitelé
9. Na výzvu k pronájmu bytu v č. p. 418 došlo do stanoveného termínu 14 přihlášek. Každý
zastupitel vytvoří vlastní pořadí zájemců a předá pí. Hnízdilové.
T: do 20. 2. 2010
Z: zastupitelé
10. Starosta obce podepsal pro letošní rok dodatek smlouvy o poskytování pečovatelské služby v obci
s OPS Nové Strašecí.
11. Zastupitelé byli seznámeni se záměrem projektu stavby na pozemku po bývalém hotelu
Hubertus – stavby domu s pečovatelskou službou a rehabilitačních služeb.
12. Místostarosta V. Fencl informoval zastupitele:
- o krádeži kontejneru na plast v lokalitě Na Ohradech.
- kontejner na sklo u rybníka je rozbitý a bude vyměněn svozovou firmou.
- o kontrole FÚ Kladno na čerpání dotace na výstavbu dětského hřiště v Lánech – bez závad

-

bylo odesláno vyúčtování dotace, kterou obec obdržela ze soutěže Vesnice roku 2008 a
investovala do přístavby fotbalových kabin.

-

je připravena smlouva na směnu pozemků paní Marie Jirglové a Obce Lány, která byla
schválena na VZ

13. Mgr.Jiří Ladra, předseda komise životního prostředí informoval zastupitele, že vydává okamžitě
souhlas k pokácení stromu na kynologickém cvičišti v Lesní ulici z důvodu ohrožení osob pádem
stromu.
T: ihned
Z: Mgr.Jiří Ladra + kynologové
14. Martina Hořejší informovala o přihlášce do soutěže Zlatý erb, týkající se kvality a aktualizace
vebových stránek obce.
Navrhuje uvažovat o dotisku knihy „Lány v obrazech, proměny v čase“. Starosta vysvětlil náklady
na nový dotisk. Pokud se najde finanční rezerva a výhodné podmínky, bude zadáno k dotisku.
Kniha byla již vyprodána.
Další připomínka se týkala orientačního plánu obce, umístěného u chodníku pod autobusovou
zastávkou na náměstí. Pod krycí folií je část plánu poničená a názvy ulic jsou dle nových pravidel
českého pravopisu chybně zapsány. Jedná se názvy ulic, složených ze dvou slov. Bude zadáno
zpracování nové informační tabule.
T: Ihned
Z: Martina Hořejší
15. Předsedkyně sociální komise Jiřina Věrnochová informovala zastupitele o šetření sociální situace
v rodině paní Jany Šnoblové. Šetření provádí sociální pracovnice Magistrátu Kladno.

Příští pracovní zasedání se koná 1. března v 18 hodin.
Zapsala: Alena Hlavsová

