Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 24. 5. 2010
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra, Karel
Pleiner, Martina Hořejší, Bc. Oto Krejčíř
Omluven: Ing. Jan Loskot, Jiřina Věrnochová, Jaroslav Běloušek
1.
Na dnešní m pracovním zasedání byli přitomni Ing.Eva Perglerová a Ing. Svoboda z firmy
Ekologie, s.r.o.. Zastupitelé obce byli informováni o záměru modernizace skládky . Jednalo by se o
nové postupy ukládání a třídění komunálního odpadu na skládce. Zároveň byli zastupitelé pozváni na
„ Den otevřených dveří „ na skládce Ekologie 20. 6. 2010. Zpráva z tohoto jednání bude uveřejněna
v červnovém Lánském zpravodaji i na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14. 6. 2010
T: červen 2010
Z: Martina Hořejší
2.
Kontrolu zápisu z posledního pracovního zasedání provedl místostarosta V. Fencl. Úkoly
průběžně plněny.
3.
Zastupitelé obdrželi žádost o využití obecního pozemku v k .ú. Vašírov pro výběh koní ze
Sportovní stáje Vašírov. Bude projednáno na veřejném zasedání zastupitelstva.
T: 14. 6. 2010
Z: zastupitelé
4.
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem výstavby větrné elektrárny na katastru obce Rynholec
mezi Stochovem a Novým Strašecím. Bude projednáno na VZ.
T: příští VZ
Z: K. Sklenička
5.
Mgr Ladra informuje o stavu prací na úpravách parčíku Kalvárie. Položení obrubníků kolem
stávajícího chodníku provede fi Dudašík, konečné úpravy zahradnické fi Švácha.
Obec obdržela sponzorský dar 50.000,--Kč od paní Tamary Bendlové-Kotvalové. Parčík bude otevřen
a zpřístupněn před zahájením Lánských letních slavností.
T: 26. 6. 2010
Z: předseda komise ŽP
6.
Starosta obce obdržel pozvánku od SDH Žilina na oslavy 115 let založení sboru. Za obec
Lány se účastní František Pošta, SDH Lány.
Od července 2010 bude přestupky pro obec Lány řešena a zpracovávána na magistrátu města
Kladna na základě schválené veřejnoprávní smlouvy.
Dopis od primátora města Kladna, týkající se rozdělení akcií VKM bude projednáván na VZ obce
dne 14. 6. 2010.
Průběžně je připravována smlouva o přívodu sítí pro parcelu pana Breníka, ve spolupráci se
stavební firmou Real-Invest Franc.
7. Ředitelka Mateřské školy žádá obec (zřizovatele) o schválení vést účetnictví v zjednodušeném
rozsahu. Bude projednáno na veřejném zasedání.
T: 14. 6. 2010
Z: zastupitelé
8. Žádost Středočeského kraje na bezúplatný převod pozemků pod nově vybudovaným obchvatem
bude projednán na příštím VZ.
T: 14. 6. 2010
9. Dne 12. 6. 2010 proběhne na rybníku Neckyáda. Rybník zarůstá trávou. Správce rybníka zajistí
vyčištění. Je objednán rozbor vody.
T: do 12. 6. 2010
Z: SDH a p. Worofka P.
10. Zástupci občanů Vašírova informovali zastupitele o záměru využití obecního pozemku v blízkosti
dětského hřiště na zřízení hřiště na volejbal a nohejbal a na společenská setkávání.

Zastupitelé doporučují založit občanské sdružení, jehož zástupci budou jejich jménem jednat.
Na veřejném zasedání zastupitelstva bude podána informace.
T: 14. 6. 2010
Z: A. Hlavsová
11.
JUDr Kosár vyřídil směnnou smlouvu na pozemky Obec Lány- paní Marie Jirglová. Daňové
přiznání je potřeba podepsat, poslat na katastr a následně ½ nákladů přefakturovat paní M.Jirglové
T: po převodu na katastru
Z: účetní pí. Charousková
12. Předseda kulturní komise Karel Pleiner informuje o akcích v průběhu letních měsíců.
V předvečer LLS vystoupí pěvecký sbor Chorus Laneum v lánském kostele, 6. 7. 2010 u kapličky ve
Vašírově.
K.Pleiner navrhuje zakoupit ještě jeden stan, který se osvědčil při akci Čarodějnice.
13. Martina Hořejší seznámila zastupitele s přípravami na LLS a požaduje na dny 23,24,25.6. multikáry
na převoz židlí a stolů.
T: dle textu
Z: V. Fencl
Veřejné zasedání se koná 14. 6. 2010 v 18 hodin v hotelu Classic

Zapsala: A. Hlavsová

