Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 5.5.2010
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel
Pleiner, Martina Hořejší, Bc. Oto Krejčíř, Jaroslav Běloušek
Omluven : Ing. Jan Loskot, Jiřina Věrnochová
1. Kontrolu zápisu z posledního pracovního zasedání provedl V. Fencl
2. Veolia Kladno informovala obec o konání Valné hromady akcionářů dne 18. 5. 2010.
3. Starosta obce seznámil zastupitele s dopisem od hejtmana Středočeského kraje o postupu při
přidělování dotací obcím a městům.
4. Základní škola Lány pořádá dne 3. 6. 2010 od 18 hodin v sokolovně školní akademii.
5. Stavební komise a starosta obce připraví k projednání na veřejném zasedání podklady
k majetkoprávnímu vypořádání po dokončení II.části 2.etapy obchvatu obce.
T: VZ
Z: starosta + místostarosta
6. Andrea Metelková, majitelka Sportovní stáje Vašírov, žádá o pronájem obecního pozemku
č.251/61 v k. ú. Vašírov s využitím pro výběh koní. Obec zveřejní na úřední desce záměr
pronájmu výše uvedeného pozemku.
T: VZ
Z: starosta obce
7. Zastupitelé řešili nabídku obecního úřadu na mobilní telefony občanů formou SMS, s tím, že
službu platí příjemce. V Lánském zpravodaji bude nejprve uveřejněna poptávka na tuto
službu.
T: příští LZ
Z: Martina Hořejší
8. Starosta obce K. Sklenička projednal s majitelem domu č. p. 109 na Masarykově nám. panem
Vítkem možnosti oplocení pozemku. Konečný návrh bude projednán stavební komisí.
9. Úprava pozemku u soch Kalvárie bude znovu řešena s firmou Švácha, pozemek bude znovu
přeměřen a bude vypracována nová cenová nabídka.
T: průběžně měsíc V/2010
Z: místostarosta + Mgr. Ladra
10. Zastupitelé zvažují možnost umístění informační tabule obce Lány u sjezdu z dálnice.
T: dotaz na SÚS
Z: starosta obce
11.Měsíční hlášení od Městské policie přeposílat na redakci Lánského zpravodaje.
T: průběžně
Z: místostarosta
12. K.Pleiner informoval o přípravách na obecní akce - čarodějnice a máje.
13. Ve sběrném dvoře jsou poškozené dveře, je nutná oprava dveří.
T: ihned
Z: místostarosta

14. O.S. Naše Lány žádají, zda je možnéi v letošním roce objednat mobilního WC na dětské hřiště
v Lánech. Objednat do termínu 23. 5. 2010 na dobu tří měsíců.
T: ihned
Z: A.Hlavsová
Příští pracovní zasedání 24. 5. 2010 od 18 hod.
Příští veřejné zasedání 14. 6. 2010 od 18 hod. v hotelu Classic.

Zapsala: A. Hlavsová

