Zápis z pracovní porady ze dne 19. února 2007
Přítomni: Karel Sklenička, Václav Fencl, Alena Hlavsová, Jiřina Věrnochová, Roman
Havelka, Karel Pleiner, JUDr. Ernest Kosár, Bc. Oto Krejčíř, Mgr. Jiří Ladra
Omluveni: Jaroslav Běloušek, Ing.Jan Loskot
1. Kontrola zápisu z minulé pracovní porady
Úkoly jsou průběžně plněny.
2. Bioplynová stanice
Firma Ekologie s.r.o. požádala obec Lány o vysvětlení zamítavého stanoviska k výstavbě
bioplynové stanice.
Z: p.Sklenička, starosta
T: do 14ti dnů
3. Odtokové poměry v ul.Křivoklátská (Ing.Kučera)
Starosta informoval zastupitele o jednání s Ing.Kučerou, p.Smolou a p.Jarošem o odvodu
povrchových vod z pozemků nad ulicí Křivoklátskou.
Z: p.Sklenička
T: trvá
4. Odkoupení pozemku
Příprava nutných podkladů na veřejné zasedání zastupitelstva obce k odkoupení pozemku
od manželů Ryskových, Lány čp.613.
Z: p.Fencl
T: VZ – 8.3.07
5. Pozvat pí.Norkovou (kynologické sdružení) k ústnímu jednání za přítomnosti JUDr.Kosára,
starosty obce, místostarosty a pí. Hlavsové.
Z: pí.Hlavsová
T: do 26.2.2007
6. Informaci předsedy stavební komise Ing.Loskota přednesl p.Fencl. Ing.Loskot navštívil
zástupce STP a.s. Praha k získání informací o možnosti plynofikace Vašírova. Připravit
dotazník ohledně zájmu o připojení – předběžný průzkum.
Z: pí.Hlavsová
T: 20.3.2007
7. Zřízení parkoviště u pošty.
Z: p.Fencl
T: po místním šetření za účasti
s.p. České pošty
8. Informace starosty obce
• 3. – 7.3.2007 oslavy výročí TGM, jsou objednány 2 ks WC TOI ke hřbitovu
• informace o separaci odpadu /nápojové obaly-tetrapack/
• na základě rozhodnutí MM Kladna, odboru dopravy dojde k posunutí a následnému
označení hranic okresu

9. Informační systém obce
Je zpracováván návrh informačního systému značení obce od firmy ADSUM.
Návrh na „vítací tabuli“- doplnit barevnější varianty textu. Zakomponovat do návrhu
požadavky zájemců z řad podnikatelských subjektů. Zastupitelstvo vybere jeden za 4
návrhů.
Z: p.Fencl domluví schůzku se zást.
Firmy ADSUM
Ostatní jednání povede starosta
10. Informace o návrhu smlouvy města Nové Strašecí a obce Lány k zajištění pečovatelské
služby v naší obci prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti.
Sociální komise zjistí veškeré dostupné informace o poskytování pečovatelské služby.
Z: pí.Věrnochová
Starosta a místostarosta povedou jednání na MěÚ Nové Strašecí ke změně výpovědní
lhůty.
T: 28.2.2007
11. Provozní řád dětského hřiště
OS Naše Lány předložilo zastupitelům provozní řád dětského hřiště. Na příštím
pracovním zasedání se všichni zastupitelé vyjádří k návrhu.
Jako správce hřiště je navrhován zaměstnanec obce s navýšením pracovního úvazku.
Z: Jednání se zaměstnanci OÚ
p.Fencl
provozní řád předá zastupitelům
p.Havelkovi a Pleinerovi
- pí.Hlavsová
12. Zápis z pracovních porad ZO
Návrh p.Havelky a JUDr.Kosára zveřejňovat zápisy z pracovních porad na informační
desce OÚ a na webových stránkách obce a to vždy do 7 dnů po zasedání.
Z: D.Hnízdilová
13. Pozemek p.č. 199/72 a 199/94 k.ú. Lány
JUDr.Kosár podá návrh na zahájení jednání a požádá soud o určení majitele.
Z: JUDr.Kosár
T: úkol trvající
14. KOVP určí postup a řešení záboru veřejného prostranství.
Z: JUDr.Kosár, p.Sklenička
T: do 31.3.2007

15. Zápisy z pracovních zasedání ZO – rozdat všem zastupitelům do pracovních desek.
Z: pí.Hlavsová, pí.Hnízdilová

16. Zjistit zda existuje smlouva uzavřená s obcí Lány a majitelem stavebních pozemků
p.Kuckirem na vybudování kanalizace v nové zástavbě a následném vybírání
připojovacího poplatku do veřejné kanalizace od stavebníků RD (11 RD …Sdružení
stavebníků, např. p.Jirásek, p.Kos …) .
Z: p.Fencl
T: příští pracovní zasedání
17. Prořez stromů
Předseda komise ŽP Mgr.Ladra informoval o prořezu stromů v obci v těchto lokalitách.
Náměstí, hřbitov, Vašírov. Výběr firmy a finanční částku určí komise ŽP.
Z: Mgr. Ladra
T: průběžně
18. pí.Věrnochová vznesla připomínku k článku v Lánském zpravodaji a k zveřejňování
jubilantů z řad občanů.
p.Pleiner uveřejní článek ve Zpravodaji s výzvou pro občany, zda zveřejňovat věk či ne.
Z. p.Pleiner
T. vydání LZ
19. Obecní vrt u rybníka
K datu 1.1.2008 zaniká povolení k odběru podzemních vod /studny, vrty/ dle zákona
o vodách. K dalšímu odběru je nutné mít povolení vodoprávního úřadu.
Potřebné kroky k legalizaci obecního vrtu provede p.místostarosta..
Z: p.Fencl
T: 31.3.2007
20. Návrh na prodej pozemků ve Vašírově
Do příštího zasedání předložit zastupitelům do pracovních desek plánek a informaci
o žádosti p.Hnízdila o koupi pozemků ve Vašírově /rašelina/.
Z: pí.Hlavsová
21. Termín veřejného zasedání je 8.3.2007 od 18.00 hodin v Hotelu Classic.
22. Termín pracovního zasedání ZO je 26.2.2007 v budově OÚ.
24. Rozpočet obce na r.2007
Starosta obce informoval členy ZO o sestavování rozpočtu obce na r.2007. Pracovní
materiály obdrží zastupitelé do pracovních desek. Na příštím pracovním zasedání
bude další jednání k rozpočtu.
Z: D.Hnízdilová
T: do 23.2.2007

V Lánech 22. února 2007
Zapsala: Alena Hlavsová

