Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 15. 3. 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. V jednání je změna smlouvy u ČEZ na nájemce elektroměru v obecním bytě v ZŚ č.p.418,
včetně výměny hlavního jističe z 32A na 20A.
2. Na žádost stavební komise byl vytyčen okraj pozemku RL KLecany, určený pro stavbu rodinných
domů. Platbu za vytyčení ponese Obec Lány. Jedná se veřejnou cestu, která by měla být po
vykácení dřevin znovu přístupná občanům v lokalitě pod Kopaninou.
3. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na stavbu ČOV a kanalizace ve Vašírově byla
zamítnuta. Po konzultaci s ing.Lánským bude hledána jiná forma dotace. Projektová
dokumentace bude vyžádána z výběrového řízení zpět na obec.
T: ihned
Z: starosta obce
4. V Domě s pečovatelskou službou se uvolnil malý byt. Bude zveřejněna výzva k obsazení na
stránkách obce.
T: ihned
Z: M. Hořejší
5. Zastupitelé projednali žádost o souhlas s dělením pozemků od Golvin Development , s.r.o.
v lokalitě pod obchvatem.
Další žádost se týká nové zástavby v téže lokalitě. Projedná stavební komise, porovná se
stávajícím stavem, souhlas pouze individuální výstavbou.
T: odpověď do 30 dnů
Z: V. Fencl
6. Zastupitelé pověřili J.Věrnochovou k prověření sociální situace v rodině Šnoblových. Požadovali
finanční výpomoc od obce( značné dluhy, bytová situace).
T: ihned
Z: J. Věrnochová
7. Starosta obce podal návrh, aby přestupkovou komisi obce Lány řídil Magistrát města Kladna .
Na veřejné zasedání bude připraveno k projednání.
T: VZ
Z: starosta obce
8. Sbor dobrovolných hasičů předkládá zastupitelům žádost ke schválení zakoupit vozidlo VW –
Transporter od letiště Praha. Bude projednáno na VZ.
T: VZ
Z: starosta obce
9. Informace starosty:
Dne 10. 6. 2010 proběhne akce hasičů- Jízda historických hasičských vozů Lány-Litoměřice. Start
bude v Lánech u muzea TGM.
Sdružení Naše Lány vypracovalo žádost o grant u Poštovní spořitelny na pořádání Neckyády na
Židovském rybníce v měsíci červnu.
V souvislosti s pořádáním Neckyády je potřeba 14 dní předem požádat o rozbor vody .
T: květen
Z: místostarosta

10. Na základě žádostí spolků a organizací byly rozděleny finanční částky, seznam je zveřejněn na
webu obce. Smlouvy k podpisu pro jednotlivé spolky připraví pracovnice OÚ.
T: 31. 3. 2010
Z: L.Hrotíková
11. JUDr Kosár připraví plánovací smlouvu Obec Lány – Vl.Breník pro výstavbu komunikace. Je
potřeba svolat schůzku všech zúčastněných stran. Termín určí JUDr Kosár.
T: průběžně
Z: JUDr Kosár + starosta
12. Zastupitelé odsouhlasili zamykání a odmykání hřbitova. Bude stanovena hodina pro zimní a letní
čas.
T: ihned
Z: Mgr. Ladra, V. Fencl
13. Na dětských hřištích je potřeba provést předsezonní prohlídky.
T: 31. 3. 2010
Z: A. Hlavsová
14. Dodatečně schválit na veřejném zasedání zastupitelstva rodinné půjčovné v obecní knihovně.
T: 29. 3. 2010
Z: A. Hlavsová
15. Starosta podal informace o průběhu oslav 160. výročí narození TGM, při kterých byla odhalena
jezdecká socha.
16. Martina Hořejší seznámila s přípravami na LLS , v předvečer proběhne v zámecké kapli koncert
pěveckého smíšeného sboru Chorus Laneum.

17. V měsíci dubnu je organizována úklidová akce – 24. 4. – Den Země – organizují společenské,
sportovní a zájmové organizace v obci

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 29. 3. 2010 v 18 hodin v hotelu Classic.
Zapsala: A. Hlavsová

