Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 9.1.2008
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, Jiřina Věrnochová, JUDr.Ernest Kosár,
Ing.Jan Loskot, Mgr. Jiří Ladra, Bc.Oto Krejčíř , Karel Pleiner, Roman Havelka
Omluveni : Jaroslav Běloušek ( nemoc)
1. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání.
Nedořešená stížnost pí.Koulové na hluk v ulici po skončení diskotéky.Navržena kontrola
zastupitelů na příští diskotéce dne 11.1.2008. KOVP a starosta
2. Informace starosty o akciích u VKM Kladno.Obec vlastní pouze 611 akcií od XII.2007.
Ostatní akcie vlastní město Kladno. Daňové přiznání bylo podáno v roce ,kdy byly akcie
prodány.
3. Informace starosty o dopisu od Fi Ekologie s.r.o., ve kterém žádají o pomoc při jednání
s majiteli pozemků v blízkosti skládky. Fi Ekologie s.r.o. má záměr tyto pozemky zalesnit.
Bude svolána nejprve schůzka se zástupci fi Ekologie s.r.o.
Z : starosta
T : do 30 dnů
4. Informace starosty o dopisu z Báňského úřadu Kladno provádět rekultivace po důlních
činnostech v katastru obce.
5. Informace starosty o dopisu z hotelu Classic o zřízení věcného břemene v chodníku
před vchodem do hotelu.Bude odeslán dopis se zamítavým stanoviskem .V chodníku
vedou veřejné sítě.
Z : místostarosta
T : ihned
6. Starosta informoval zastupitele o finančním výsledku hospodaření obce za rok 2007.
Závěr –rozpočet vyrovnaný.Příjmová část navýšena o 700 tis.Kč, výdajová část zvýšena
o 600 tis.Kč. Rezervní fond zůstává částka 1 mil.Kč .Návrh uvolnit na zateplení školní budovy
-první stupeň ( zažádáno o grant ).
Další akce – stavba ČOV ve Vašírově.
Lány mají 3. největší katastr v okrese Kladno –3400 ha.
7. Projednání žádostí o pronájem nebytových prostor v domě čp. 174 v ulici Ke Hřbitovu
v Lánech. Do stanoveného termínu došly 3 obálky , 3 žádosti.
a) Hendrich Zdeněk –prodejna masa a uzenin,doplňkový prodej
b) Šuran Pavel - vinárna
c) Nováčková Michaela- prodejna textilu,bytových doplňků
Tajnou volbou bylo rozhodnuto oslovit jako prvního pana Hendricha.
Z : místostarostové
T : ihned

8. Dalším bodem jednání bylo vyjádření zastupitelů k zastavovací studii parcely 185 / 14,
185/19 od fi.Development .Písemné stanovisko dodá každý ze zastupitelů starostovi.
T : 18.1.2008
9. JUDr.Kosár předložil k projednání projekt na přestavbu kabin na fotbalovém hřišti.
Projekt se postoupí k dalšímu projednání do stavební komise.
10. Veřejné zasedání se uskuteční 28.1.2008 od 18 hodin v hotelu Classic.

Zapsala : Alena Hlavsová

