Zápis z porady 7. dubna 2014
1. Kontrola úkolů z minulé porady, přednesl místostarosta JUDr. Ernest Kosár. Vše splněno.
2. Připomenuto nejbližší veřejné zasedání zastupitelstva obce – 23. dubna 2014 od 18:00 hodin
ve Vašírově. Na programu veřejného zasedání bude: schválení grantů jednotlivým
sportovním a zájmovým spolkům na rok 2014, představení záměru Domova seniorů
společnosti Senior club Praha s.r.o. (zástupce pozval starosta K. Sklenička), rozpočtová změna
týkající se nového vybavení do školní jídelny základní školy a zpráva o činnosti starosti za
uplynulé období.
3. Starosta seznámil zastupitele se stížností pana Jiřího Janouška z Lesní ulice na provoz
kynologického cvičiště. Členové kynologického spolku byli vyzváni k předložení nového
provozního řádu, který bude více zohledňovat těsnou blízkost obytné zóny u cvičiště.
Zastupitelé se s návrhem provozního řádu seznámili a navrhli jeho konečnou podobu.
Na stížnost odpoví starosta Karel Sklenička.
4. Proběhla debata nad změnou parkování v přilehlém zeleném pásu v Lesní ulici. Stávající zákaz
parkování je porušován obyvateli Lesní ulice a také návštěvníky tenisového areálu,
kynologického cvičiště a náhodných výletníků. Paní Jana Drastilová navrhuje, aby byl zelený
pás zpevněn a umožněno parkování mimo komunikaci.
Starosta zajistí možné zpevnění plochy.
5. Zastupitelé se seznámili se zápisem z kontroly České školní inspekce v Mateřské škole Lány,
která proběhla ve dnech 27. – 30. 1. 2014.
6. Starosta informoval o počtu dětí, které se dostavily k zápisu do Mateřské školy v Lánech na
školní rok 2014/2015. Trvá převis poptávky, cca 17 dětí z Lán a Vašírova. Proběhla debata o
řešení na umístění nepřijatých dětí z Lán a Vašírova. do pronajatých prostor bývalého
soukromého zařízení pro předškolní děti u paní Jarošové, se kterou jednala již ředitelka
Mateřské školy paní Miluše Vaněčková. Zastupitelé souhlasili, aby ředitelka učinila další kroky
k rozšíření školky do pronajatých prostor – vyjádření hygieny, souhlasné stanovisko Krajského
úřadu, odsouhlasení mzdových nákladů na dalšího pedagoga.
Starosta dostal za úkol prověřit na Krajském úřadě u paní Blažkové, zda bude možné, v
případě snížení počtu dětí, kapacitu školky opět snížit pouze rozhodnutím zastupitelstva
obce.
7. Paní Alena Hlavsová a Ivana Píšová seznámily zastupitele s výsledkem šetření kontrolní
komise o hospodaření Mateřské školy v Lánech v roce 2013.
8. Proběhla debata o obsazení uvolněného místa obecního kronikáře. Nabídku odmítl oslovený
pan Karel Pleiner.

Zastupitelka Martina Hořejší byla pověřena zveřejněním inzerátu na obsazení místa obecního
kronikáře na obecním webu a v Lánském zpravodaji. Všichni zastupitelé mají na další poradě
předložit návrhy na nového kronikáře.
9. Paní Dagmar Krátká informovala o situaci paní Šárky Řásné z Lán.
10. Pan Roman Havelka přednesl žádost smíšeného pěveckého sboru Chorus Laneum o příspěvek
ve výši 5000,- Kč na uspořádání červnového koncertu k 5. výročí založení sboru. Zastupitelé
se shodli, že je možné vyhovět.
Starosta vyřídí v průběhu května 2014 souhlasné stanovisko k uspořádání koncertu od Správy
pražského hradu.
11. Pan Milan Dvořák informoval o přípravách Memoriálu Pavla Sláničky v sedmiboji dvojic dne
31. 5. 2014 na víceúčelovém sportovišti TJ Sokol Lány.
12. Paní Martina Hořejší informovala o častých výpadcích internetového spojení v obecní
knihovně. Problém konzultovala s IT odborníkem Ing. Janem Novákem, který má na starosti
počítačovou síť v budově základní školy. Problém lze vyřešit přijetí internetu pomocí kabelu
místo dosavadního bezdrátového připojení. Zastupitelé souhlasili s vybudováním nového
připojení do knihovny.
Vyřídí starosta Karel Sklenička.
13. Místostarosta JUDr. Ernest Kosár informoval o šetření na Pustince, kde je od srpna 2013
uzavřena část veřejné cesty u hájovny. Uzavřený úsek byl nahrazen objízdnou lesní cestou
v délce cca 300 m. O uzavření asfaltové silnice informovala zastupitelka Martina Hořejší na
poradě 23. 9. 2013. Náhradní cesta není dostatečně zpevněná.
Místostarosta JUDr. Kosár bude řešit s ředitelem Lesní správy zlepšení stávajícího stavu.
14. Paní Hlavsová upozornila na nové krádeže na hřbitově.
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