Zápis z pracovní porady ze dne 30. července 2007
Přítomni: Karel Sklenička, Václav Fencl, Alena Hlavsová
JUDr. Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra , Jiřina Věrnochová, Karel Pleiner,
Bc. Oto Krejčíř, Roman Havelka
Omluveni: Ing. Jan Loskot, Jaroslav Běloušek
1. Kontrola usnesení z minulého pracovního zasedání zastupitelstva ze dne 26.6.2007 – úkoly
splněny.

2. Pan starosta informoval o dopisu od arch. Ing. pana Zemana, který žádá o objednávku
vypracování 3. změny územního plánu obce z důvodu propojení vodovodního řadu.
Po konzultaci s Veolií Kladno je práce možno provést dle stávající plánu – změna není nutná.
Z: p. Sklenička
3. Informace o smlouvě p. Hoška o odkoupení chodníků (10 Kč/m2) a pronájmu a komunikací
na 99 let 1 Kč/m2. Zastupitelstvo navrhuje schůzku s p. Hoškem a řešit odkup pozemků a
komunikací v nové zástavbě jinou kupní smlouvou.
Z: p.Sklenička, p.Fencl,
pí.Hlavsová
4. Starosta informoval o průběhu rekonstrukce poslední části náměstí. Stavba dosud nebyla
převzata z důvodu nekvalitního asfaltu před RD č.p. 13 a č.p. 14
5. Místostarosta p.Fencl informoval o průběhu rekonstrukce soch v parčíku na křižovatce
ulice Berounská a Náměstí TGM.
6. Informace o rekonstrukci školního hřiště. Práce probíhají dle harmonogramu.
7. Výměna 15 oken na severní straně ZŠ byla ukončena a převzata.
8. Havárie dešťové kanalizace ve Vašírově u Vašírovského dvora - zajištěna oprava a
prodloužení kanalizace ca o 20 m.
9. Starosta informoval o provedené kontrole hasičských vozů Tatra 148 a Liaz, kterou provádí
ČLUZ Nové Strašecí. Bude nutno připravit auta na technickou kontrolu – zatím se provede
oprava Tatry 148.
Z: p. Sklenička
10. Veřejného zasedání zastupitelstva se bude konat 27.8.2007 od 18hod v hotelu Classic.
Zajistit místnost v hotelu Classic.
Z: p.Fencl
11. Informace pana starosty o jednání s obyvateli ul. Křivoklátská (p. Kučera, Smola) na
dořešení odtokových poměrů z polí nad RD.
12. Obecně závazné vyhlášky obce – připravit návrh obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích na příští pracovní zasedání.
Z: JUDr, Kosár

13. Návrh na zhotovení informační brožury o obci.
Z: p.Havelka
14. Připomínkovat fi ADSUM – urychlit montáž informačního systému obce.
Z: p. Krejčír.
T: ihned
15. Připravit dopis na Stavební úřad Nové Strašecí s upozorněním na havarijní stav RD –
Berounská č.p.35
T: 14dnů
Z: stavební komise
16. Pan Janoušek zaslal obci návrh na ukončení smlouvy o nájmu č.p.174 – výpovědní lhůta
končí 30.9.2007. V budově zůstane prodejna smíšeného zboží p.Vaněčka.
Starosta ukládá zastupitelům najít řešení na další využití objektu.
Z: zastupitelé
T: příští pracovní zasedání
17. Pan Pleiner podává návrh na zhotovení nebo zakoupení nové plakátovací plochy na
autobusovou čekárnu, u Brány a ve Vašírově. Úkol pro pracovníky OÚ.
Z: p.Fencl
18.Pan .Kosár informoval o průběhu konání Dětské olympiády.
19. Obyvatelé DPS žádají o prodloužení části chodníku od Berounské ulice až před vchod do
DPS. Návrh předložit na příštím zasedání.
Z. p.Krejčíř
20. Pan Fencl informoval o úkolu na ocenění lesních porostů v majteku obce.
Písemný požadavek na:
1. Magistrát města Kladna
2. Magistrát města Rakovníka
3. Ing. Pernicu LS Lány
Z: p.Fencl, pí.Hlavsová
T: ihned
Různé:
Informace pí. Věrnochové o ničení na pozemku na Kynologickém cvičišti v Lesní ulici.
Informace p. Havelky o úmyslu požádat o grant na uspořádání sochařského sympozia.
Informace p.starosty o požádání grantů na stavební akce - kanalizace Vašírov
- chodníky
- malometrážní byty apod.

Příští pracovní zasedání se koná v pondělí 13.8.2007 od 17hod. v zasedací místnosti OÚ.

