Zápis z pracovní porady ze dne 14. května 2007
Přítomni: Karel Sklenička, Václav Fencl, Alena Hlavsová, JUDr. Ernest Kosár,
Ing. Jan Loskot, Mgr. Jiří Ladra , Jiřina Věrnochová, Karel Pleiner,
Bc. Oto Krejčíř, Roman Havelka
Omluveni: Jaroslav Běloušek
1. kontrola zápisu z pracovního zasedání konaného dne 23.4.2007
kvalita vody – trvá
připravit na VZ – názvy nových ulic
Z: p.Fencl, pí.Hlavsová
připravit na VZ – schválení provozního řádu kynologů
Z: JUDr. Kosár
zahájení VZ je posunuto na 19.00 hodinu
všechny úkoly jsou průběžně plněny

2. návrh na odkoupení pozemku
Zastupitelstvo se zabývalo možností odkupu části pozemku za domem čp.402 /Hartmannovi/
v ulici Za Humny od majitele p.Breníka. Pan starosta osloví majitele dopisem.
Z: p.Sklenička
T: do 28.5.2007

3. informace starosty obce
- konkurz na ředitelku ZŠ: výběrová komise doporučila Mgr. Vrabcovou, která byla
jmenována do funkce od 27.8.2007
- školení starostů o fungování jednotného záchranného systému na HZS Kladno
- přidělený grand na akci „Rekonstrukce hřiště v ZŠ Lány“, 14.5.2007 podepsala
ředitelka školy smlouvu a 16.5. se koná na OÚ výběrové řízení
- přidělená dotace na opravu soch v parčíku na křižovatce ul. Křivoklátská a Berounská
ve výši 150.000 Kč. Opravu bude provádět akademický sochař Jan Turský. Akce bude
připravena ke schválení na veřejném zasedání.
- přidělená dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 50.000,-Kč na Lánský
kulturní maratón. Schválit na veřejném zasedání.

4. provozní řád dětského hřiště
Starosta obce přednesl návrh na provozní řád dětského hřiště, které se bude slavnostně
otevírat 26.5.2007.
Změna provozního doby: letní čas
1.4. – 30.9.
9.00 – 21.00
Zimní čas 1.10. – 31.3.
9.00 – 18.00

5. informace starosty města Nové Strašecí – svazek obcí KANALIZACE A VODA
KŘIVOKLÁTSKO
starosta města N.Strašecí p.Kleindienst seznámil zastupitele s možností přistoupení obce Lány
do svazku obcí „Kanalizace a voda Křivoklátsko“, který by snadněji získal dotace na
vybudování vodovodů a kanalizací v regionu.

6. provoz diskotéku v čp.141
Na základě zaslané stížnosti na provoz diskotéky v čp.141 byli přizváni stěžovatelé, majitelka
nemovitosti pí.Nováková a provozovatel diskotéky p.Janota. Stížnost se týkala nadměrného
hluku, nepořádku.
Návrhy řešení:
- Obec opakovaně vyzve Městskou policii ke stálým kontrolám v ulicích po skončení
diskotéky.
- Připravit novou OZV určující dobu klidu v obci
- Provozní dobu diskotéky stanovit pevně

Z: JUDr. Kosár
T: do 30.6.2007

7. smlouva s kynologickým sdružením Lány
Návrh smlouvy s lánským kynology přednesl JUDr. Kosár, pronájem pozemku byl zveřejněn
na úřední desce. Nedílnou součástí smlouvy je provozní řád, který byl projednáván na
minulém pracovním zasedání.
Připravit smlouvu na veřejné zasedání.
Z: JUDr. Kosár
T: 25.5.2007

8. změna nájemní smlouvy na byt v čp.93
Manželé Dvořákovi požádali zastupitelstvo o změnu nájemní smlouvy na byt v čp.93. Změna
se týká doby nájemní smlouvy z doby určité na: po dobu výkonu povolání jednoho z manželů
v ZŠ Lány.
Zastupitelé neměli námitek ke změně smlouvy.
Z: pí.Hlavsová
T: do 15.6.2007

9. žádost o odprodej pozemku
Manželé Věrnochovi požádali obec Lány o odkoupení části pozemku, na kterém mají
v současné době složené dřevo.
Zastupitelstvo bere na vědomí, řešením se bude zabývat na veřejném zasedání.

10. zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2006. Se závěru vyplývá:
- Připravit návrh na opatření ke schválení na veřejném zasedání.
Z: pí.Hlavsová
T: veřejné zasedání 28.5.2007

11. Výsadba zeleně
Mgr.Jiří Ladra žádá o pravidelné zalévání nově vysazené zeleně v ul U Špýcharu.
Z: p.Fencl
T: pravidelně

12. kvalita vody v MŠ
Paní Jiřina Věrnochová informovala obecní zastupitelstvo o výsledku kontroly z hygienické
stanice, která prověřovala kvalitu vody v MŠ. Vzorky byly odebrány z různých odběrových
míst, opakují se závady ve kvalitě vody. Ředitelka MŠ dodá výsledky rozboru na obecní úřad
k dalšímu opatření. Starosta obce zajistí jednání s firmou Veolia Kladno.
Z: p.Sklenička, starosta
T: okamžitě
13. výstavba obchvatu obec
Ing.Loskot, předseda komise výstavby informoval o postupu prací na této akci. Účast na
kontrolních dnech je žádoucí.
Při výstavbě kruhového objezdu u Vašírova bude zajištěna cesta pro pěší přes stavbu.
Připomínka Mgr.Ladry: deponovat větší množství hlíny pro potřeby obce

14. Informace p.Fencla, místostarosty obce
- Byla doručena finanční nabídka na vybudování bezdrátového rozhlasu
- Byla doručena finanční nabídky na zhotovení veřejného osvětlení v nové zástavbě
- Informace o vybudování nového sběrného místa na separovaný sběr v lokalitě pod
fotbalovým hřištěm
- Zhotovení části nového chodníku v souvislosti s budování sběrného místa.

15. Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 28.5.2007 od 19.00 hodin
v Hotelu Classic Lány.

V Lánech 14. května 2007
Zapsala: Alena Hlavsová

