Zápis z pracovní porady ze dne 10.9.2007
Přítomni: Karel Sklenička, Alena Hlavsová, Václav Fencl, JUDr. Ernest Kosár,
Jiřina Věrnochová, Bc. Oto Krejčíř, Mgr. Jiří Ladra, Roman Havelka,
Karel Pleiner, Jaroslav Běloušek,
Omluveni: Ing.Jan Loskot
1. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání – úkoly splněny.
2. Klub krajských zastupitelů ČSSD v Zastupitelstvu Středočeského kraje zaslal dopis se
žádostí o zaslání návrhů obce na čerpání dotací pro opravy a rekonstrukce silnic II. A III.třídy.
Návrh: komunikace ve Vašírově, předáno stavební komisi k posouzení.
T: do 14ti dnů
Z: předseda komise výstavby, Ing.Loskot
3. Informace starosty o podmínkách k provozu bankomatu v naší obci.
V současné době nebude obec žádat o umístění bankomatu – nereálné podmínky.
4. Starosta informoval zastupitele obce o dopisu Ing.Perglera, ředitele ČLZ – reakce na
vystoupení pana starosty na veřejném zasedání.
5. Žádost p.Jana Veselého, Vašírov 16 o pronájem nebo odkoupení pozemku v majetku obce
(pod zahradou p.Kindla). Žádost se bude řešit až po vybudování čističky a kanalizace ve
Vašírově.
Z: p.Fencl, pí.Hlavsová
T: ihned
6. Stížnost p.Miroslava Hasíka na provoz víceúčelového hřiště u sokolovny. Předat k řešení
na TJ Sokol Lány.
Z: JUDr. Kosár, KOVP
T: do 30 dnů
7. Vyjádření STP, a.s. Kladno k možnosti připojení RD v ul,Křivoklátské na plyn(čp.436
Slavíkovi, výstavba RD p.J.Rovný, plánovaná výstavba RD p.P.Rovný). Zastupitelstvo obce
nemá námitky k prodloužením plynovodu, finanční závazky na vybudování ponesou majitelé
RD.
Z: p.Fencl
T: ihned
8. Městská policie Nové Strašecí podala návrh na uzavření smluv na nucený odtah a likvidaci
autovraků na k.ú. obce s firmou AUTOSLUŽBY- PATRIK KUBERNÁT, RUDA.
Připravit nařízení obce Lány, kde budou stanoveny ceny za odtah autovraků k projednání na
VZ.
Z: p.Sklenička
T: příští VZ
9. Informace místostarosty p.Fencla o pořádání tradičního posvícení – stanoviště atrakcí bude
na parkovišti a na hrázi u rybníka.

10. Místostarosta p.Fencl informoval zastupitele o nabídce Magistrátu města Kladna ohledně
poskytnutí vyřazené techniky pro SDH Lány od Ministerstva vnitra. Žádost nutno vyřídit do
14.9.07.
Z: p.Fencl, SDH p.K.Pošta
11. Obecní úřad Lány zažádal MPS o přidání kontejnerů na tříděný odpad – 2x papír, 1x plast.
12. Starosta informoval o probíhajícím dílčím finančním auditu obce.
13. Upozornit majitele domu čp.54 ve Vašírově na nebezpečnou stavbu - štít objektu je
značně rozpadlý a nakloněný.
Z: Ing.Loskot, komise výstavby
T: ihned
14. Místostarosta p.Fencl informoval o kontrole Ochranného svazu autorského – přiznání na
hudební produkce pořádané obcí.
15. Starosta informoval o provedené kontrola vody v MŠ. Před zahájením školního roku byly
provedeny 2 odběry. 11.9. budou provedeny další odběry k rozboru hygienickou stanicí
Kladno, OÚ požádá Středočeské vodárny o odběr vzorků ve stejném termínu.
Z: p.Sklenička
16. Starosta informoval o jednání s Městskou policií v Novém Strašecí a osobní návštěvě
služebny MěP, kde byl seznámen s funkčností kamerového systému v Novém Strašecí. Zájem
o kamerový systém je i v obci Rynholec, naskýtá se možnost společného postupu při realizaci
přenosu dat na centrální pult MP Novém Strašecí.
Zastupitelstvo navrhuje uvažovat s realizací v příštím roce. Oslovit dodavatelskou firmu.
Z: p.Sklenička
17. Pietní akt na místním hřbitově u příležitosti uctění památky 70.výročí úmrtí TGM.
14.9.2007 - 10.00 hodin pokládání kytice na hrob TGM.
18. Kontejnery na bioodpad budou umístěny po posvícení. Termín oznámí Mgr.Ladra.
19. Místostarosta p.Fencl informoval postupu projekčních prací na výstavbu kanalizace a
čističky ve Vašírově.
20.Informace o záměru EKOLOGIE s.r. k výstavbě Bioplynové stanice na skládce Ekologie.
Obec požádá Ing.Jaroše o odborný názor k záměru.
Z. p.Sklenička
21. JUDr.Kosár – návrh na posouzení herních prvků na dětské hřiště ve Vašírově.
Z: pí.Věrnochová
Ing.Loskot, komise výstavby
Návrh na zakoupení mobilního WC na dětské hřiště u rybníka – do rozpočtu 2008.
Upozornit MěP na kontroly hřiště ve večerních hodinách.
T: ihned
Z: p.Fencl

22. Na příští pracovní zasedání pozvat JUDr.Salače – informace o přestupkovém řízení.

23. pí.Věrnochová: - připomínka na kontrolní den výstavby obchvatu – deponie materiálu
na Kopanině, řešení odtoku vody.
- Výměna termoventilů v bytě pí.Jelínkové v budově čp.373.
T: ihned
Z: p.Krejčíř
24. Připravit příkaz k provedení inventur na příští pracovní zasedání .
Z: pí.Hlavsová
Příští pracovní zasedání se koná 8.10.2007 od 18.00 hodin na OÚ.

Zapsala: Alena Hlavsová

